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Az európai maQyar katolikusok lopja

SZAMOSI JÓZSEF:

A kijelölt út
Emlékezés Szent István királyra

Aligha csodálkozhatunk azon, miért
éppen Szent István kapta történelmünk
nagyjai közül a legékesebb jelzőt: „M a
gyarok tündöklő csillaga” ! Mert ez nem
csupán költői metafora vele kapcsolat
ban, aki a kereszténység világosságát
hozta magyar földre, szellemiből-erkölcsből épített népünknek -templomot és vé
dőereszt; aki utat vágott a vadonban,
mely ma is ikiijelölt út; törvényt alko
tott, mely ma is törvény; intelmeket
adott fiának s ezek m a is intelmei le
hetnek a késői fiaiknak. Országépítő
munkáját hatalmas koncepció, messze
tekintő reálpolitikai meggondolás irá
nyította, szíve-vére szerint Árpád-iva
dék volt, és egész leikével keresztény.
Mások is leírták, de így igaz: első ki
rályunk volt az e l s ő e u r ó p a i
magyar!
Mindez tudott dolog, történelmi sze
repe tisztán áll előttünk. De milyen
volt e m b é r i arca, élő képmása?
milyen volt homlokának boltozata, fe
jének királya tartása? m it örökölt anyjának, erdélyi Saroltnak emlegetett szép
ségéből? nagy sötét szeme volt-e, hul
lámokban omlott-e vállára gesztenye
szín haja? igazán róla m intázták ifjan
> a bambergi lovas idélceg alak ját?.. .
Minderre teljes hitellel nem tudunk vá
laszolni. A koronázó paláston lévő egy
korú hímzett képmása, — mondják
veszprémi apácákkal maga Gizella ki
rályné hímezte — alig mutat néhány
markáns vonásnál többet, a Képes
Krónka miniatúráin is csak korabeli
sablónarcokat látunk, későbbi, barokkkori ábrázolásai meg édeskésre ideali
zálták.
Ám ha külső megjelenését nem is tud
juk portré-hűséggel megrajzolni, lelki

A M indszenty-M úzeum
áthely ezése Máriaeellbe
Megnyugtatásul közöljük, hogy az
egyes újságokban napvilágot látott hí
resztelések ne zavarjanak meg senkit,
aki őszinte együttérzéssel figyeli és se
gíti ennek a kérdésnek a legjobb meg
oldását. Aki ismeri a két helyet, Vaduzt
és Máriacellt, egy pillanatig sem kételkedhetik azon, hol a helye a Mindszenty-Múzeuimnak. Tehát vita nem is le
het a kérdés fölött. A Mindszenty Ala
pítvány közgyűlése éppen ezért döntött
1978 április 26-án úgy, hogy Máriacellbe helyezi át. Az előkészületek már
megtörténtek. Reméljük, hogy őszre
már be is fejezzük az áttelepítést.
Hogy a megnyitásnak nagyobb vissz
hangja legyen a magyar és más nemze
tiségű hivek között, a jövő tavaszra hir
detjük meg az ünnepélyes megnyitást. —
Ugyancsak erre az időre jelentetjük
meg az új, magyar Máriacelli Emlék
könyvet és kalauzt.

arcát, jellemét, egyéniségét összerakhat
juk a legendák s az „Intelmek” szavai
ból. Bizony méltán nevezi a legenda
író „homo literatus”-nak, irodalmi mű

bárki lett légyen is, akinek nádpennája
pergamenre rótta a sorokat, az írás ih
lete, szándéka, meghagyásai, a sokszor
megszólaló személyes hang, a magyar
népet ismerő, utódját és alkotását féltő
uralkodótól származik. Szerető és szi
gorú édesatya beszél fiához, parancso
láshoz szokott k i r á l y i
hang
mondja tollba a törvényeket: „Uralkod
jál mindnyájunknak felette békessége-

1978 juiius-augusztus

Az Intelmek
híres hatodik fejezete
A vendégekben és jövevényekben oly
nagy haszon vagyon, hogy a királyi mél
tóságnak hatodik helyén m éltán tarth a
tók. M ert m iképpen különb-különb ré
szekből és tartom ányokból jönnek v en
dégek, a zömképpen különb-különb nyel
veket és szokásokat és különb-különb
tanulságokat és fegyvereket hoznak m a
gukkal, mik m indenek >a királyi ud v art
ékesítik és felmagasztalj ák, és m egfé
lem lítik a kívülről valóknak mag-ahittségüket, m ert az egynyelvű és egyszo
kású ország gyenge és romlandó. A zért
én fiam, parancsolom neked, hogy őket
jó ak arattal m egelégítsed és tisztesség
ben tartsad, hogy nálad öröm est ebben
tartózkodjanak, m intsem egyebütt la
kozzanak. M ert ha te m egrontani törekediel m it ón építettem , avagy m it én
gyűjtöttem te széjjel hányod, bizony a
te országod felette nagy szenvedéssel
íog szenvedni.

tett. Nagyon jól tudta, hogy egy nem
zet csak saját törvényei, szokásai, saját
erkölcsei
szerint
kormányozható.
„Ugyan melyik görög igazgatná a lati
nokat görög erkölcsöknek szerinte, avagy melyik latin igazgatná a görögö
ket latin erkölcsöknek szerinte!” — ol
vassuk az Intelmek klasszikus érvényű
mondatait.

SZENT ISTVÁN

a tihanyi volt bencés apátsági templom főoltárán. Stuhlhof Sebestyén alkotása.
1757
Dicső István, nagy királyunk
Téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk,
Első szent urának vall.

veltségű férfiúnak. Ez is arra utal, hogy
ami a l l . század hajnalán Magyarorszá
gon európai értelemben vett kultúra
volt, akár szellemi, akár anyagi érte
lemben, az az ő nevéhez kapcsolódik.
Gondolkodását, emberi és uralkodói
elveát, magatartását leghívebben az
„Intelmek” szigorú, nem ritkán mégis
költői szépségű mondatai vetítik elénk.
Ki az Intelmek szerzője, máig sincs vég
érvényesen eldöntve. Annyi azonban bi
zonyos, hogy Szent István korában ke
letkezett, műfaja, egész eszmevilága oda
illeszti. A m agyar középkor századai
mindenesetre kétkedés nélkül vették tu
domásul, hogy szerzője maga a szent
király. „Atyai szerelmének buzgóságától indítva maga is íra fia számára egy
könyvet az erkölcsi oktatásról” —
mondja az ún. nagyobb legenda. De

Tőled vette fényességét,
Méltóságát, érdemét,
Koronája ékességét,
H itit, kincsét, mindenét.
Faludi Ferenc (1771)
sen, alázatosan, haragnak, kevélység
nek, és gyűlölségnek nélküle, mindiglen
elmédben tartván, hogy mimd az embe
reknek egy állapotjuk vagyon, és hogy
semmi fel nem emel, hanemha az aláza
tosság, és semmi meg nem aláz, hanem
ha a kevélység és gyűlölség. H a békességes lész, akkor királynak mondatol és
szeretve lész mind a vitézektől. H a ha
ragos, kevély és gyűlölködő, békétlen
lész s nyakadat az ispánok és fő jobb
ágyuraknak fölébe emeled, bizony a vi
tézeknek ereje a királyi méltóságoknak
lankadására lészen és idegeneknek ada
tik a te országod” .
Nem igaz, hogy minden régit lerom
bolt, hogy azokat idegenből hozott új
jal cserélje fel. Valójában csak azt bon
totta le, ami már korszerűtlen, elavult,
korhadt volt és összeomlással fenyege-

Az Intelmek sokat idézett híres fe
jezete, a hatodik, mely az idegenekkel,
a jövevényekkel szembeni magatartást
írja elő, .amennyire jellemzi Szent Ist
ván egyéni nézetét, annyira kifejezi (ma
így fogalmazzuk) a nemzetiségekkel va
ló bánásmód magyar normáját. Első
királyunk elgondolása megfelelt az egye
temes keresztény gondolkodásnak, ugyanakkor s ezt hangsúlyozni kell, egy
nemzeti elfogultságtól mentes, modem
(sajnos napjainkban is gyakran semmi
be vett) humánus el első kodifikálása.
Igen, Szent István a m a g y a r h u 
m a n i t á s törvényadója és szimbó
luma.
Amikor 940 évvel ezelőtt, 1038 au
gusztus 15-én, Nagyboldogasszony ün
nepén meghalt, „Magyarország kobza
siralomra fordult — írja Kézai króni
kája —, és az ország egész népe, gazda
gok és szegények sűrű könnyhullatással
és jajgatással síránkozának. . . és vala
nagy és vigasztalhatatlan szomorúság” .
És ma, hogyan érez a magyar nép őrá
emlékezve határokon innen és t ú l . . . ?
H a százaidok tükrében szemléljük tör
téneti sorsunkat, arra a végső felismerés
re jutunk, hogy megmaradásunk és sza
badságunk sokszor kipróbált palládiu
mát o tt kell keresni, azon az úton, amelyet első királyunk kijelölt nekünk.
Nem más ez, mint szívós ragaszkodás
h i t ü n k h ö z és E u r ó p á 
h o z . ő rizni szívünkben a szent ki
rály emlékét, ránkhagyott örökségét
nem hagyni prédára, eszméinek politikai
időszerűségét újra és újra felmutatni a?
utánunk jövőknek: nemcsak lelkesítő
feladat számunkra, hanem kötelesség.
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Hiszek egy katolikus keresztény
anyaszentegyházat
Az apostoli hitvallás magyar fordítása

Mielőtt ennek a hittételnek a magya
rázatába fognánk, rá kell mutatnunk
egy eltérésre, amely az eredeti latin szö
veg és magyar fordítása közt fennáll. A
latin szöveg így szól: Credo . . . sanctam
ecclesiam catholicam” azaz „hiszem a
szent katolikus
anyaszentegyházat” .
Minthogy a magyar az „ecclesia” szót
anyaszentegyházzal fordítja, az ismét
lődés elkerülése végett az egyház jelzői
közt nem található meg a „szent” jel
ző. Másrészt az eredetiben nincsen meg
a „keresztény” jelző, és ez valóban fe
lesleges is, mert a katolikus anyaszentegyház nyilvánvalóan keresztény egy
ház is. A szentmise crédója ugyanazok
kal a jelzőkkel látja el az egyházat, csak
hogy külön kiemeli még az egyház egy
ségét és apostoliságát is. A hitvallások
alapján tehát az egyház tulajdonságai
a következők: egység, szentség, katolicitás és apostoliság.

ben egy volt rabszolga, I. Kalixtus, ült
a pápai széken, hogy az indiánok vé
delmében Las Casas domonkos rendi
szerzetes folytatott elszánt harcot, hogy
sziénai Sz. Katalin felismerte kora egy
házának sebeit és hozzájárult ahhoz,
hogy a pápa elhagyja Franciaországot
és így véget vessen az avignoni fogság
nak, hogy Sz. Ferenc, akkor amikor az
egyháziak meglehetősen elanyagiasodtak, a keresztény népnek a szegénység
hősies példáját nyújtotta. A későbbi, az
egyháztól emancipált társadalmi törek
vések sok esetben az általuk megvetett
egyház szellemi kincstárából merítették
eszméiket. Mindezeket a tényeket is
számba kell vennünk, ha az egyházról
tárgyilagos képet akarunk alkotni. Még
sem ezekre gondoltunk, amikor az egy
háznak titokzatos dimenziójáról beszél
tünk. Ezeket a fényoldalakat ugyanis
épp úgy mint az árnyoldalakat emberi
módon felismerhetjük.

Az egyháznak két dimenziója van

Az egyháznak természetfeletti jellege

A hittételek, ahogy a nevük is mu
tatja, hitünk tárgyát képezik, azaz meg
jelölik azt, amit hiszünk. A különböző
hitvallások ugyanis hitünk tanítását tételszerűen összefoglalják. H itünk tárgya
mindig valamilyen hittitok. Amit ugyan
is érzékeinkkel tapasztalunk, amit ter
mészetes értelmünkkel átlátunk, azt nem
hisszük, legfeljebb tudjuk. Ezért érthe
tő, hogy mindaz, amit az apostoli hit
vallás Istenről mond, hittitok jellegével
bír. Ám az egyház első pillanatra nem
látszik titoknak, misztériumnak, hisz
mint emberekből álló társaságot láthat
juk és tapasztalhatjuk. Hogyan kerül
hetett tehát bele a hitvallásba, hogyan
képezheti hitünk tárgyát? A válasz az,
hogy az egyházat nem szabad felülete
sen, mintegy csak kívülről szemlélnünk,
van egy külső emberi és egy benső ter
mészetfeletti dimenziója és az utóbbi
szerint hitünk tárgya.

Az Egyháznak látható, tapasztalható
jellegén kívül van láthatatlan, termé
szetfeletti dimenziója is. Az Űr Jézus
ugyanis mondotta: „Tanítsatok minden
nem zetet. . . és én veletek vagyok min
dennap a világ végezetéig” (Mt 28,
19-20). Azt is m ondotta: „Én kérem
az A tyát és más vigasztalót ad nek
tek, hogy örökké veletek maradjon, az
Igazság lelkét” (Jn 14, 16-17). Nos
sem Krisztus Urunk jelenléte, sem a
Szentlélek erősítő segítsége nem tartozik
az egyház közvetlenül tapasztalható és
tudományos kutatással lemérhető tulaj
donságai közé. Csak a hivő hiszi, hogy
Krisztus vezeti az egyházát, hogy a
Szentlélek belülről, mintha csak lelke
lenne, élteti azt. Sz. Pál, hogy kiemel
je azt a szoros egységet, amely Jézus
és a hivek közt fennáll, az egyházat
Krisztus testének, Jézust magát az egy
ház fejének nevezi (v. ö. Ef 1, 22; Róm
12,4, 1 Kor 12, 12; Kol 1, 18). Ahogy
Az egyház emberi, társadalmi jellege:
ugyanis a fej irányítja a testet, úgy irá
árny- és fényoldala
nyítja és élteti Krisztus az egyházat.
Az egyháznak először is emberi, tár Az egyháznak ezt a tulajdonságát sem
sadalmi, közösségi dimenziója van: em ismerhetjük fel természetesen eszünk
erejével, de hittel elfogadjuk. A 2. va
berek együttese, van látható szerveze
tikáni zsinat az egyházat Isten népének
t e — hierarchiája —, vannak külsőleg
nevezi. Ahogy valamikor a pusztában
észlelhető jelei, szertartásai stb. Mint
mindén emberi közösségnek van törté vándorló zsidók képezték az Isten né
nelme is: a múltból bontakozik ki, a pét, úgy alkotja a jelenben az Isten né
jelenben él, a jövőre irányul. Az egy pét mindazoknak az összessége, akik
háznak ezt az emberi arculatát főkép Krisztust követik az emberi élet pusz
pen hibáiban isimerjük fel. Nemcsak a taságában. Nos az a felismerés, hogy a
pápák hatalmi törekvései, necsak a fő hívek együttessége nemcsak valamilyen
papok elanyagiasodása, nemcsak az inemberekben álló csoportulatot képez,
quizició homályosítja el az egyház múlt hanem valóban útban van az örök haza
ját, m ár Krisztus Urunk idejében is a felé, ismét csak a hittel ismerhető fel.
körülötte sűrűsödő csíra-egyház is ha Az egyház tehát valahogyan hozzátar
sonló hibákban leledzik: az apostolok
tozik Isten misztériumához és ennyi
önzőén elsőségre törekednek, Judás a- ben hitünk tárgyát alkotja. Egy másik
nyagiasan gondolkodó ember és mes képe az egyháznak a ház. Ehhez ha
terét elárulja, a szenvedés estéjén a ta  sonlítja maga az Ú r Jézus, amikor azt
nítványok megfutamodnak, sőt Péter mondja Péternek: „Te Péter vagy, erre
megtagadja Jézust. Egyes történetírók
a sziklára építem egyházamat” (Mt 16,
18). Ez a szó honosodott meg a magyar
csak ezeket a hibákat látják az egy
házban, és az árnyoldalak kiemelésével,
nyelvhasználatban, miután sokáig a la
a fényoldalak 'elhallgatásával elferdült
tin-görög eredetű „eklézsia” szó volt
képet rajzolnak róla. Pedig tény, hogy használatban. Maga az a tény, hogy oly
minden benső emberi gyengeség és min
sok és egymástól eltérő képpel és ha
den külső veszély ellenére az egyház sonlattal jelöljük meg az egyházat, mu
ban mindig voltak istenküldötte hivők,
tatja, mennyire titokzatos valóság. E
akik prófétai erővel a válságból kive különböző képek — ide lehetne venni
zették az egyházat és új irányt szab még a szőlővessző és szőlőtő hasonlatát
tak neki. Az egyház az emberi jogok
is (Jn 15, 1-8) — kiemelnek ugyan va
védelmére kezdet óta síkra szállt. Gon lamit az egyház rejtett természetéből,
doljunk csak arra a tényre, hogy 217- , de egyikük sem fejezi ki egész valósá

gát. Ahogy az ember maga egy termé
szetes titok, hisz testből és lélekből áll
s lelke láthatatlan, úgy az egyház is
igazi természetfeletti titok, m ert a kö

zönséges emberi testülettől megkülön
bözteti az az isteni elem, amely be
lülről erősíti, táplálja és vezérli. Ezt az
emberi és mégis isteni természetfeletti va
lóságot valljuk meg hitünkkel, amikor
az apostoli hitvallással mondjuk: hiszek
egy katolikus keresztény anyaszentegy
házat. Az egyháznak különböző tulaj
donságait és ismertető jeleit fogjuk majd
következő cikkeinkben tanulmányozni.

Nevek és sorsok
A világot teremtő és fenntartó Isten
hatalma azi Ószövetségben látszólag
csak egy kis országra és népére terjedt
ki. Ez a nép, bár az egy igaz Isten né
pének mondta magát, sokszor lett hűt
len történelme során Jahve-Ürhoz, mert
a szomszédos népek istenei jobban ked
veztek neki és nem raktak olyan elvi
selhetetlen terhet nyakára, mint a tízparancsolat.
De Jahve féltékeny Isten s amikor
megunta Izrael hűtlenkedését, bizony
nem volt rest és népe nyakába zúdított
egy-egy természeti katasztrófát, háborút,
ellenséges betörést és rabszolga-sorsba
hurcolást. Máskor megelégedett azzal,
hogy embereket választott ki és bízott
meg, hogy nevében megtérést és vissza
térést prédikáljanak — Izrael Urához.
Az ékesszólás azonban nem mindig volt
elegendő s a próféták kénytelenek vol
tak igénybe venni a csodatevés hatalmát
is. Így igyekeztek meggyőzni kortársai
kat, hogy Jahve az egyetlen és igaz Is
ten, rajta kívül minden más csak fara
gott kép és bálvány.
A Királyok 1. köm/ve mondja el a
nyilvános vetélkedést Illés próféta és az
akkor divatossá vált istenség, Baal 450
papja között. A Kármel hegyén mind
két fél oltárt épített és ráhelyezte az ál
dozati állat húsát s az volt a kérdés:
melyik istenségnek van hatalma, hogy
tüzet küldjön az égből s megeméssze a
neki szánt áldozatot? S amikor Baal
papjai egész nap hiába kiáltoztak, Illés
ezzel az imával fordult Istenhez: „Uram,
nyilvánítsd ki a mai napon, hogy te
vagy az Isten Izraelben, — én a szolgád
vagyok s ezeket mind a te szavadra te
szem! Hallgass meg, Uram! Engedd,
hogy ez a nép felismerje: te az Űr vagy,
az Isten, te téríted meg a szívét.” Az
imádságra azután tűz hullott az égből
és megemésztette az égő-áldozatot. (1
Kir. 18- 20-40)
Azóta sok víz folyt már le a Dunán,
de a harc változatlanul tovább tart, —
azzal a különbséggel, hogy Baal helyé
be új istenségek, azaz bálványok léptek,
például napjainkban a materialista életfelfogás és mód. Papjai és prófétái meg
találhatók mindenütt, a társadalom min
den rétegében.
Isten mai prófétáinak nincs csodate
vő hatalmuk, mint az Ószövetségben.
De nem is szükséges. Aki hisz, csoda
nélkül is hisz, aki pedig nem akar hin
ni, annak meg hiába történnek csodák.
Az anyanyelvűség ez az új istenség a
szabad és könnyű élet Ígéretével meg
fosztja az embert egyetlen emberhez
méltó életcéljától, amikor kiéget leikéből
minden nemes és szép iránti vágyat s utána magára hagyja vigasz és egy új
kezdet reménye nélkül.
S amikor az előbb „más” példájára
hivatkoztunk, itt van egy francia film
színésznő, Maria Schneider esete. Nem
is olyan régen Marion Brandoval ját
szotta „Az utolsó tangó” című filmben
a főszerepet. Ez hozta neki a világsikert
s mindazt, ami ezzel együttjár.
20 éves korában — saját bevallása
szerint — m ár számtalan szerelmi ka
land volt mögötte, és a kábítószerek él

vezetébe is belekóstolt. Jelenleg, 24 éves korában, Svédországban egy tönk
rement paraszt-tanyán húzza meg ma
gát. Szállásadója, Jones mondta róla
nemrégiben: „Könnyű volna Maria
Schneidert elintézni azzal, hogy meg
gondolatlan, könnyelmű volt, a dolog
sokkal súlyosabb. Ő egy szerencsétlen,
sebzett lelkű nő, aki magán viseli annak
nyomait, amit a világhír s az ezt köve
tő nyugtalan, hajszolt életmód magával
hozott.”
Tény, hogy a siker fejébe szállt a
fiatal művésznőnek. Minden az ölébe
hullott, amit megkívánt: hír, pénz, sze
relmi kalandok; hasist szívott, sztár lett,
állandóan turnén volt. Ez a hajsza tette
tönkre az életét. De hol vannak a szü
lei, hol a jóbarátok és ismerősök, akik
szívesen loptak el mellette egy-egy su
garat a világhír verőfényéből, amíg
megvolt ez a verőfény és akik szívesen
fényképeztették magukat vele s mesél
hettek a képesmagazinoknak az együtt
ünnepelt partykról? Arra az utolsó me
nedékhelyre, amit a svéd parasztudvar
magánya jelent számára, már nem talál
nak el. Schiller fogalmazta meg az ide
vágó bölcs mondást: „A bajbajutott em
bert könnyen elfelejtik!”
A hívő ember ennek láttán azonban
joggal kérdi: e sors nem logikus követ
kezménye-e annak az elvakultságnak, amikor az ember pusztán materiális java
kért elhagyja Istent és a vallásos hitből
származó életideálokat? A bálvány-istenek bosszúja: akkor hagyják cserben
az embert, amikor legjobban szüksége
lenne lelki vigaszra és segítségre. De a
bálvány csak bálvány, emberi ész talál
mánya s már ezért is helyesen állapítja
meg a Zsoltáros: „Sok gyötrelemben van
része annak, aki idegen istenekre bízza
magát!” (16. zs.)
Mennyire más élettapasztalatról be
szélnek ezzelv szemben Kari Friedrich
Stumpf - Brentanó, egykori innsbrucki
egyetemi tanár szavai. Halálos ágyán
mégegyszer magához hívta feleségét és
gyerekeit, megfogta kezüket és így bú
csúzott tőlük: „Tudomány, szépség, hír
név és hatalom: ez mind semmi hit nél
kül. Egyedül a hit tart meg életben és
halálban.”
Az igaz hit, az igaz Istenben!
M egyesi András

Közlemény:
A svájci miagyar kát. 'egyházközségek
és lelkészségek kiküldöttei Prof. Dr.
M ehrle Tamás, svájci főlelkész vezeté
sével jún. 3-án O ltenben egybegyűltek
és m egalakították a Svájci Magyar Kát.
Missziók Központi Tanácsát. Ennek a
központi szervnek ia feladata a Svájc
területén élő r. kát. m agyarságot össze
fogni, egyházi és világi fórumok felé
képviselni, közös ügyeit koordinálni és
a m agyar lelkészi k art minden közér
dekű m unkájában támogatni. A Köz
ponti Tanács elnökének m egválasztot
ták Laukó Józsefet (Postfach 37, CH 6000
Luzern), alelnökének Dr. Dofoszay J á 
nost (Buchzelg Strasse 35, CH 8053
Zürich).

Az erdélyi m agyarság helyzete
EGY BESZÉDES MEMORANDUM
A 2,5 millió Romániában élő m agyar
ság szisztem atikus elsorvasztása 1958tól folyik. Úgy almaikkor az otthoni ren d 
szer „a szocialista testvériség" jeg y é
ben és a szomszédi barátság kedvéért
m ély hallgatásba burkolódzik a mai
naipig.
A m agyar nép helyzetére Király Ká
roly, egy Dicsőszentmárton-i hatg y er
m ekes ács fia, m eggyőződéses kom m u
nista, h iv ta fel a m agyarság és a világ
figyelmét. — M agyarországon csak a
75-éves Illyés Gyula író próbálta felráz
ni a m agyar közvélem ényt háres k a rá 
csonyi cikkével a M agyar Nemzetben,
de Romániát ő sem em lítette kifejezet
ten.
Erdélyben viszont nyíltan síkra száll
tak a céltudatos elsorvasztás eliten Faze
kas János m iniszterelnökhelyettes, Sütő
András, a legnagyobb mai erdélyi író,

Takács Lajos jogtudós, a Kolozsvár-i
Bolyai Egyetem volt rektora, a Párt Köz
ponti Bizottságának tagja. Egyenesen
Caausescu államelnökhöz fordultak or
voslásért.
A helyzetet Takács Lajos 27-oLdalas
memoranduma foglalja össze. C sak a
sorok között érződik ki a szomorú v a 
lóság, hogy a kom m unista diktatúra
végre m egadta a 'románoknak a lehető
séget, hogy iskolapolitikai, gazdasági es
adm inisztratív eszközökkel jelentékte
len kisebbséggé zsugorítsák össze azt
a m agyarságot, am elynek a lába alól
kivették a m agyar kultura és öntudat
alapjait: az iskolát és a vagyont.
Az 1945-ös új alkotmány biztosítot
ta az anyanyelv használatát a társadal
mi élet m inden területén, az állami
szervek és intézm ényeknél pedig írás
ban és szóban való használatát.

BABITS MIHÁLY:

Szent király városa
Esztergom, Előhegy.
Az első szent király itt született, s azóta
szent város ez: szent és gyámoltalan.
Paphercegek, néha paraszti, néha
királyi vér, akkomodálta vén csuzos
lába alá, faragott tarka zsámolyul.
S némelyik oly dicső zsámolyról álmodott,
mint á pápának Róma; s agg tanárok
eszét, s rossz tálján piktorok kezét
bérelte: jó öreg papok játéka volt ez;
tán olykor balkezes • de hagyján; mert az Istent
szolgálták ők is, és az életet! Nekik
köszönd e látványt; balról a kerek
templommal, melyet, mondják, ama nagy Dóm
legelső álmodója épített, kicsiny
próba gyanánt, hogy élve lássa még csodás
álmát: a fő Magyar Templomot! En is, én is
nekik köszönhetem ma ezt az órát:
templomot látok én is, és talán
elmondom most, vén álmok s játékok között,
ami oly rég ül nyelvemen. Sötét kor ez,
barátaim! Szörnyű rabságból ébredünk
s átallunk szabadságért küzdeni.
Templomokat romboltunk, s rá nem érünk
építni; jó ha még saját ledőlt falunkat
fölrakhatjuk, hogy elbújhassunk szégyenünkkel!
Küzdeni? Más korok küzdtek könyvért, keresztért,
ostyáért és zászlóért: ez nekünk már
mind semmi volt. Mi már a Semmiért
harcoltunk, mint üres gép, barbár századok
harcánál szörnyebb harcot. Egymást vontuk az
ágyúk elé. Óh, szent István király! a te
csatáid jobbak voltak. Karddal a
kard ellen! hogy a magyar ölyv galambként
üljön a szentek vállán, s hordja tőlük az
Isten postáját! — Hol az Isten? S hol a harc,
mely még békét ígér? Ma minden harc eretnek
sárkány gyanánt kölykezne . . . Hol a pápa,
koronát adni? Templom kellene,
magasság, mint e Dóm, mélyen a közös égbe
emelni vak fejét a bolond, vert magyarnak!
Hol vagy, István király? Bölcs vessződ kellene!
Balgán mentünk el és csonkán jövünk meg,
gyászmagyarok! Mit álmodoztok a
Botond bárdjáról? — „Nincs idő ma falakat
rakni, se pézni”? ! . . . „Agg papok játék a" ?!... — Jobb
játék volt az, nem ártott senkinek! S talán
nem árt e vers sem! Bárcsak játszanánk
örökké, mint e gyermekek, kik ostort
kötöznek odalenn magukból, kéz a kézbe
fogózva, és egymást lendítve diadallal!

Az alsó és középfokú iskolák széles
hálózatán kivül még a következő fő
iskoláink voltak: a Bolyai Egyetem, M e
zőgazdasági Főiskola, Képzőművészeti
Főiskola, Zenem űvészeti és Színművé
szeti Főiskola, és az O rvosi és Gyógy
szerészeti Főiskola.
Ez így volt 1959-ig. Ekkor azzal az
ürüggyel, hogy a nem zeti ifjúságot k ö 
zel kell hozni a románhoz, bevezették az
egységes iskolarendszert. — Ez a m a
gyar iskolák céltudatos elsorvasztásá
hoz vezetett.
Az 1974. törvény 3. cikkelye előírta
rom án nyelvű iskolák és szekciók fölállí
tását Olyan vidékeken is, 'aíhol a rom án
‘nyelvű tanulók létszám a nem érte el a
szükséges normát. Ennek az lett a vége,
hogy 1976/77-ben a 34.738 magyar ta
nulóból a műszaki líceumokban a fe
lének már román nyelvű szakiskolá
ba kellett járnia, m ert nem volt m agyar
szakiskola.
A főiskolákon még rosszabb a hely
zet: az oktatás egységesítésével bizo
nyos tárgyakat m agyar anyanyelven is
adtak elő, de a fontosabbakat csak ro
mán nyelven. — Ez a magyaT középisko
lákból jövő tanulóknak az egyetem re
való bejutást sokszor lehetetlenné tette.
Súlyosbította a helyzetet, hogy a fő
iskolákon a m agyar tanárokat egysze
rűen kiihalatták. — Pl.: 1958/59-ben Ko
lozsvárott a V egyészeti Karon még 45
román m ellett 36 m agyar oktatott: 1976/
77-ben a 66 rom án m ellett már csak 14
m agyart találunk. Az elm últ 20 év alatt
37 rom án és csak egy m agyar tanárt
vettek fel. A jogi karo n 1958/59-ben
18 a rom án és 15 a magyar, 1977-ben a
24 román m ellett m ár csak 4 m agyar
m aradt és 8 új román tan árt vettek fel
és 1 m agyart. A közgazdasági karon 95
a román és 19 a magyar. 20 éve egy új
m agyar tan árt sem vettek fel.
Hasonló a helyzet a „Petru Groza"
Mezőgazdasági főiskolán: 205 tanárból
csak 16 a m agyar és a m agyar nyelvű
előadásokat egyszerűen m egszüntették.
Ennek az iskolapolitikának az ered 
ménye, hogy 1974/75-ben a 108,750 fő
iskolásból m ár csak 6,188 a magyar.
A memorandum a kétszekciós (magar és román) rendszerihez való vissza
térést követeli; az 'arány a rom án és a
m agyar közt 2:1-hez legyen!
A helyzet általános kulturális viszony
latban is siralmas. — A magyar könyv
tárak és levéltárak pusztulóban! A
N agyváradi r. k. püspökség óriási le
véltára, az egész tudom ányos világ szá
m ára felbecsülhetetlen értékű anyagá
val a N agyváradi V ár raktárába került.
V agy m ajdnem teljesen vagy részben
pusztult el a Szatm árném eti r. k. püs
pökség; a N agyváradi r. k. Lice-um, a
Szászvárosi, a M ármaros szigeti és Szat
m árném eti Kollégiumok könyv- és le
véltára. A Gyulaifehérvári Batthyáneum,
ez a leggazdagabb m agyar gyűjtem ény
és a volt Erdélyi Múzeum, nem ren 
delkeznek egyetlen egy m agyar szak
értővel sem.
A magyar vidékeken a magyar
nyelvű helységnevek teljesen eltűntek,
am iket pedig még „a burzsoá főúri rend
szer" is tiszteletben tartott!

Régi útmenti feszület Csíksomlyó közelében
(Multszázadi metszet)
5. Az anyanyelvi oktatás biztosítása
az ovodáktól az egyetemekig!
6. A Babes-Bólyai Egyetemet, a Dr.
Petru Groza Főiskolát, a Jo an Andrescu
Képzőművészeti Intézetet, a GH. Din a
Konzervatórium ot, a Szentgyörgyi Ist
ván Színművészeti Főiskolát, a M a
rosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszeré
szeti Főiskolát és a Kolozsvár-Napocai
M űszaki Főiskolát két szekcióban és
saját beiskolázási kerettel szervezzék át.
11.
Követeli a nem zetiségi nyelven
sugárzó saját rádió és televíziós állo
más létesítését.
14. M agyar szakértők felvételiét olyan
könyv- és levéltárakba, am elyek a ma
gyar m últra vonatkozó dokum entum okat
őriznek.
15. Azokban a m egyékben és helyisé
gekben, ahol a nem zetiségi lakosság el
éri a 15 %>-ot, vezessék be a közigazga
tásban a feliratokban a rom án nyelv
m ellett a nem zetiség nyelvét is.
16. V izsgálják felül a tankönyveket
abból a szempontból, hogy azok a nem 
zetiségek m últját és jelenét, hozzájáru
lásukat az (illető vidék kultúrájához,
hűen tükrözzék.
17. Biztosítsák a párt és az állam
apparátusában a nem zetiségek arányos
részvételét a döntést hozó szervekben.
18. V essenek véget annak, hogy a
nemzetiségi kádereket szétszórják az or
szág más területeire. Alkalm azzák eze
ket otthon, a saját nyelvterületükön,
ahonnét származnak.

M agyarok
világtalálkozója
Hágában

A szabadvilági magyarok augusztus
4—6-ig Hágában tartják II. Világtalál
kozójukat ill. Kongresszusukat. A nagy
szabású találkozó hivatalos programján
kívül kulturális- és irodalmi est, képzőművészeti- és könyvkiállítás egészíti ki
a kongresszus eseményeit. A résztve
vőknek ezenkívül módjuk lesz autóbusz
kirándulásokon megismerkedni Hága,
Amsterdam, Rotterdam látnivalóival és
nevezetességeivel. A találkozó és kong
resszus eseményeinek:
közgyűlések,
munkabizottsági- és szakmai ülések, ba
ráti összejövetelek, közös étkezések
stb. színhelye a Hágai Kongresszusi Pa
lota. Részvételi díj 25 $. További felvi
lágosítás, szobafoglalás a hágai rende
A memorandum a nemzetiségek kö
zőség címén: Kunéry István, Bazarveteléseit 18 pontban foglalja össze:
straat 25, Den Haag, Hollandia. (Tele
fon: 63 94 55.)
Csak a legfontosabbak:
Kérjük a lelkészeket, hogy a magyar
1.
A m agyarság képviselőinek kijelö misék alkalmával hívják fel a hívek fi
lése m inden központi és helyi Tanács
gyelmét erre a világtalálkozóra és lehe
ba. — A kulcspozíciók betöltésénél ezek
tőleg szervezzenek közös autóbuszuta
tegyenek ajánlást.
zást Hágába.

CSER-PALKOVITS ISTVÁN SJ:

Gizella magyar királyné emlékezete
GIZELLA TISZTELETE valószínű a 11-12
sz.-ban kezdődött s tant napjainkig, bár
hivatalos boldoggáavatása még nem tö r
tént meg. A ló la száló életrajzok és kü
lönféle írások tiszteletrem éltó, boldog
jelzővel illetik őt és mint szent apátnő
nek em lékét idézik; .az 1975 júl. 11-én kelt
— már em lített — és a saját miseszö
veget jóváhagyó .római döntés szövege
pedig a sancta Gisela — szt. Gizella ki
fejezést használja. Szem élyének és sír
ján ak tisztelete feltehetően fokozódott
István k irály és Im re herceg 1083-i,
m ajd testvére, II. H enrik császár 1146-i
szenttéavatása után. A sírt látogató
m agyar zarándoklatok a késő közép
korbein indultak meg nagyobb arányok
ban, m ert Passau az A achenbe vezető
zarándokúiba esett, ahol 1367 óta a N agy
Lajos építtette M agyar Kápolna szent
jeink — István, Imre, László és erek
lyéi tiszteletének nyugateurópai köz
pontja lett. A Passau városán átvonuló
m agyar zarándokok áhítata új színt
n y ert azzal is, hogy a 14. században a
dómba k erü lt (bizonyára N agy Lajos
ajándékaként) szt. Imre két karcsont
ereklyéje. E században ugyancsak ide
tem ették I. (bajor) Ottó m agyar király
(1305— 1308) leányát, Á gnest is. A niedem burgi kolostorban fennm aradt és
lekoptatott (már ism ertetett) sírkő is
igazolja a Gizella-sír látogatottságát,
ami csak fokozódott .az 1420 körül fö
léje em elt díszes sírem lék létesítésével,
amiről az egyik bajor történész-szem ta
nú (Aventin) műve is tudósít.
A SÍRHELY,
m int
a kolostor 'legnagyobb kin 
cse m a
is
sok látogatót vonz,
külföldieket is, elsősorban azonban
m agyarokat, akik .első keresztény k i
rálynéjukat szentként tisztelik, noha az
oltárraem elés dicsősége nem ju to tt osz
tályrészéül, am int ez rokonsága több
tagjával történt. Szenttéavatásban ré 
szesült férje István király, fia Imre
herceg, testvére II. Henrik császár és
Sógornője Kunigunda császárné, uno
k ája skóciai szt. M argit királyné, en
nek fia skóciai I. Dávid király, majd
dédanyja M atild császárné. Árpádházi
szít. Erzsébet és sziilléziai szt. Hedvig
hercegnő — későbbi rokonként tartoz
tak az em lített szentek nagy családjá
hoz . . . A Gizellára vonatkozó irodalom
tükrében válik bizonyossá, hogy ő a val
lásos középkor keresztény királynéjá
nak eszményképét testesítette meg.
Ez a tén y vonzotta a szent előd sír
jához II. Lajos m agyar király özvegyét,
Mária királynét is, aki a mohácsi csa
tavesztés után titkára. Oláh Miklós (a
későbbi esztergom i érsek) és m ások kí
séretében Belgiumiba menekülve, a pas
saui bencés apácák őrzésére bíztá a
m agával hozott ereklyéket és egyéb ér
tékeket. 1550 u tán m egritkultak a Passaüba irányuló zarándoklatok. Gizella
egyik életírója (Róka János) említi,
hogy 1753-ban a pozsonyi gróf Balassa
Pál özvegye, szül. B atthyány grófnő,
Passauba utazik, hogy a m agyar zarándoklások dicséretes szokását felélessze
és a ,,mi boldog királynénk" iránti áhí
tatot példájával felújítsa. Az „egész
nem zet nevében rótta le ott Isten szol
gálója, Gizellának kétszáz éve szüne
telő tisztelete adóját."
A 18. SZ. MAGYAR ÉS BAJOR
TÖRTÉNETÍRÓI
közül többen m egható igyekezettel fog
lalkoztak Gizella történeti alakjával és

a feléje irányuló tisztelet m egnyilvá
nulásaival. A részben m ár em lítettek
m ellett figyelem rem éltó Desericzky Ince
m agyar piarista történetíró (1763) mű
ve, .aki a passaui kolostorból m egkapja
Gizielllia ,áletrajzát és feldolgozza azt
1764-ben, Nagyszom batban kiadott egyik
m unkájában. 1782-ben jelent meg Crammer A. könyve (Heiliges Passau), amely Gizellát boldog jelzővel idézi,
m int aki legbuzgóbb m unkatársa volt
szent férjének a m agyar kereszténység
m eggyökereztetésében és templomok,
különösen a veszprém i dóm .alapításá
ban. Sokáig a legjobb életrajznak számí
to tt a m agyar Róka János kanonok
1779-ben, Bécsben kiadott könyve (Das
Leben d ér seligen Gisela, ersteir ungarischen Königin). Ebből értesültünk az
ism ételt kísérletekről, am elyek Gizella
királyné és apátnő szenttéavatását cé
lozták. Az akkori veszprém i püspök,
nagymányai Koller Ignác szorgalmazta
a ham vak felem elését és azok hazaho
zatalát. 1770-ben közvetítésre kérte fel
Mária Terézia királynőt, hogy „Gizella
holtteste a szent m agyar királyok sír
jaiban pihenhessen". Ez lehetővé tette
volna annak közeli tiszteletét, akinek
a messze bajor földben fekvő sírjához
az ősök áhítattal zarándokoltak. A pas
saui püspök, gr. Firmian Lipót (+1783)
ajánlásával a kérelem eljutott XIV. Ke
lem en pápához, akinek tanácsadói azon
ban a szenttéavatás m egtörténtéig v ára
kozást ajánlottak és annak m egállapí
tását szorgalmazták, mik voltak az okai
'G izella szentként való tiszteletének
M agyarországon?
Koller püspök halála (+1773) azon
ban m egakadályozta a további törekvé
seket, m eghalt az uralkodónő is, aki
pedig lelkes híve volt a mozgalomnak.
A passaui apácakolostor viszont an y a
giak hiányában nem szorgalm azhatta a
szenttéavatás előm ozdítását. II. József,
a kalapos király romboló és kicsinyes
kedő rendelete pedig m egtiltotta a m a
gyaroknak a passaui sírhoz való zarándoklást azzal, hogy Gizella ham vai nem
Passauban, hanem. Veszprémben nyugosznak. Az uralkodó indoklása ellen a
passaui káptalan tiltakozott, hivatkoz
va a niedernburgi kolostor állandó h a
gyom ányára és a bajor történetírók mű
veire, .amelyek szerint Gizella királyné
sírj.a azonos a passaui sírral.
BOLDOG GIZELLA KOLOSTORI
TISZTELETÉNEK
m egnyilvánulásai is figyelemrem éltóak.
1730-ban készült eg y olajfestm ény, am ely ma is a Parz-kápolnában látható:
Gizellát, m int apátnőt ábrázolja k irály 
néi koronával, apátnői pásztorbottal s
a feje körül dicsfénnyel. A képen a
felírás: beata Gisela — boldog Gizella.
A képen látszó, ráfestett h áttérben egy
17. századi acélm etszet hű m ásolatában
szintén Gizellára ism erünk — szt. Ist
ván és Imre társaságában, felettük a
kettőskeresztes m agyar és bajor címer.
A házikrónika sem vonhatta ki m agát
kora felfogása alól és a holttest épség
ben m aradásáról, az illatot árasztó sír
ról és az itt történt csodálatos esem é
nyekről értesít. M indezek b ár nem tör
téneti tények, m égis a régi, megható
tisztelet jeleinek tekinthetők. M aria An
tónia v. Eiseneck apátnőnek (+1774) az
volt utolsó kívánsága, hogy „szt. Gizella
érdem ei .iránt való tiszteletből s a vele
szemben érzett bizalom állandó jeleként
az ő sírja közelében tem essék el."
(Vége következik)

S zeged i requiem
Elmélkedő séta a mai Szegeden

I. A D ó m té r
Azt, hogy Szeged a terek és napfény
városa, elegendőképp bizonyítja egyet
len vasárnapi séta is. Az 1879-es nagy
árvíz pusztítása után újjászületett váios
gyönyörű sugárútjai szinte térből-térbe
torkollanak, hogy levegővel, napsütéssel,
csodálatos fakoronákkal és virágpompá
val ajándékozzák meg az idegent.
A Széchenyi tér tavaszi napáradatá
ban virágzó tulipánok, az ódon város
háza előtt díszelgő magnolia-fák, a
romboló és építő Tisza gyönyörű kútfőszimbóliuimaival ékesített medencék, az
árnyatadó egymásbaboruló platánsor, ami alatt végigsétálva a híres Kárász-ut
cai „korzó”-ra jutunk. Még néhány
perc, és máris a Klauzál téren vagyunk,
magas talapzatán Kossuth-apánk szobra
áll előttünk. Szinte hallani híres szóza
tának kezdő m ondatát: „Szegednek né
pe, nemzetem büszkesége, szegény elár
vult hazámnak oszlopa . . hogy az
után mindent elnyomjon a vidám zsivaj,
a sétáló, traccsoló ifjúság, a Virágh-cukrászda előtt tarka napernyők árnyéká
ban hűsölő, fagylaltozó emberek tereferéjének moraja. De a kíváncsi vándor
továbbáll, végigböngészi a Kárász utca
kirakatsorát, ami után oly hosszúnak
tűnt az a néhány százméteres út, amely
az egyetem, annyiunk Alma Mater-e elé
vezetett. Mily szép is ez a Dugonics tér,
a lombok szélrezgette suhogásában, a
levelek közt beszökő napsugarak szer
telen táncában áll és gondolkodik szo
borba öntve Dugonics András. Szemben
vele némán farkasszemet néz a kövek
közé zárt bölcselet, az Egyetem székhá
zának homloka. Oldalán, a hajdani Ár
pád téren m ár nyoma sincs a Belvárosi
Fiúiskola és óvoda előtt állt Ország
zászló bástyájának. Autók parkolnak
helyében. Történelmünk újkori vihará
ban az oly sokmindent félreértő pusz
títás áldozata lett.
Rézsút ellátni a volt Gizella térre, —
én még ma is e névről ismerem, — ahol
barbár kezek vetettek véget a híres Hősök-kapuja szép freskójának. Aba Novák műve volt, középen a keresztre fe
szített Jézus. Átal, a Püspöki Palota b o 
rostyánnal futtatott homlokzatából, li
la klinkertéglák sora rendeződik. Igen,
a hajdani Piarista Gimnázium, Szeged
nagy pedagógiai fellegvára egykori épületétiek látása egyre kevesbünkben
vált ki nosztalgiát: szétszóródtunk a
nagyvilágban! Az is m ár csak a lelkek
ben él, hogy a Hősök Kapuja alól a
Boldogasszony sugárút fakoronázta sín
párjai húzták távoliba tekintetüket a
Nagyállomás felé. Ma Április 4 sugárút
a neve. A tér sarkából elfutó Szenthá
romság utca ma Hunyadi János nevét
viseli. Vajon vállalta volna-e a haj
dani vitéz, hogy annak nevét üs
se ki helyéből, kinek nevében az Oz
mán ellen diadalmaskodott? Kissé hoszszabb nekirugaszkodással ezen is végig
sétálva kárpótol bennünket az alsóváro
si Mátyás templom egyszerű gótikája.
Hozzánőve, a volt Ferences kolostorba
ma szociális otthon települt, felcserélve
az önként vállalt szegénységet a ,(muszáj”-jal. A templom plébánia hivata
lában és az itt működő temető gondokságon Hamvas főtisztelendő úr fárado
zik. Neki köszönhető, hogy a temető
mindmáig megőrizte egyházi jellegét. A
templom gyönyörű „barokk”-ja, az új
jáépített oldalszárny, az egyházművé
szeti kincsek rendezése, az új freskók, a

stílust nem romboló központi fűtés,
mind arról tanúskodnak, hogy a nyáj
nak itt jó a pásztora. Szeretet költözött
a vastag falak mögé, hogy otthont nyújt
son a templomba zárt hitoktatásnak. A
fényre kilépve hunyorgó szemünk a
templom előtti téren m ár csak gyepet és
fákat talál. Nagy itt a forgalom „bú
csúkor”, hisz az árvíztől és a bombázá
soktól oly sokat szenvedett öreg Alsó
város szívében vagyunk. Fáradtan bak
tatunk a régi házak között, hogy az ál
lomásnál villamosra üljünk.
A Hősök Kapuja alatt a Gizella térre
érve a kíváncsiság mégis leszállni kény
szerít. De jó lett volna pedig Szeged el
ső villamosvonalán végigkocsikázni és
fáradt lábaink helyett csak szemeinket

Dóm tér
A Fogadalmi templom előtt a Demetertorony és a Szentháromság szobor, jobb
oldalt a Szerb templom látszik

mozgatni a Nagyállomástól a Rókusi
Állomásig.
A MÁV székháza előtt hiába keres
nénk az Anna Forrás egykori „modern”
épületét, nem is hiányzik senkinek. A
Rákóczi téren m ár hosszú évek óta a
Megyei Tanács nagy üvegpalotája ter
peszkedik, figyelmeztetve a változó időkre. A Kossuth Lajos sugárút is szé
les folyammá változott, mely önti ma
gából a járművek százait. Kihagytuk a
Mars teret, mely szinte Alföld volt a vá
ros szívében. Nevének „s” betűjét „x”re változtatta a történelem, újkorunk
filozófiájának szakállas bálványát ültet
ve helyébe. A laktanya már iskolazajtól
hangos, csak a háttérben meredezik szür
kén és komoran a hírhedt Csillag Bör
tön épülete. Emlékszem, még kisgyerek
voltam, mikor naív tévedésből — hisz
rálátni messziről — akkori egyik újsá
gunk fényreklámját biggyesztették fölé
je: „Szabad N ép” . Derült rajta minden
ki, amíg gyorsan le nem szerelték.
Még mindig a villamos-megállóban
csevegünk, zsibbadt lábunkat a cipőben
igazgatva. Visszatekintünk a Hősök
Kapuja ásító szájába. Jobbról is, balról
is a két kővé meredt katona mementót
paranosol: Soha többé háborút! — Iste
nem! — Mióta itt állnak és végig kel
lett nézniök egy még szörnyűbb pusz
tulást. A kapuval szemben, annak kisöccse utánozza testvérének nagyratátott
száját. Az ásítás még kőből építve is
ragadós. Ez a kisebbik kapu a Püspöki
Palota oldalán a Dóm térre nyílik. Fö
lötte és mellette a borostyánnal átszőtt
fal ablakszemei már az egyetem Gyógy
szertani Intézetéből nyílnak. Ezekből az
épületekből indult a szegedi paprikát
így is híressé tevő „C ” vitamin a világ-

hír tele, airut bzentgyorgyi Albert ne
ve fémjelez.

Dóm-tér! Mily sokat jelent ez a rö
vidke mondat a bennszülöttnek, de még
annak is, ki boldog ifjúságának legszebb
éveit töltötte itt hallgató korában. A tér
mintába rakott kockakövein keresztbekasul sietve, vagy a négyszögbe futó ár
kádsor oszlopai mögött andalogva tel
tek napjaink. Egy-egy körséta az árká
dok alatt történelmi lecke volt mindannyiunknak, íróink, költőink, tudó
saink, művészeink mellszobra alatt meg
állva. Akkor még csak hallomásból tud
tam, hogy a velencei Szent Márk tér
hangulatát élvezzük naponta. A Dóm
stílusáról ádáz viták folytak, végülis
építészeink megállapodtak a neo-román
elnevezésben. Két hatalmas tornya mint
esküre emelt ujjak merednek az ég felé,
ezzel is igazolva eredeti nevét: Fogadal
mi Templom. Vajon hányan tudják ma
m ár az ifjak közül, hogy mit jelentett
nagyapáinknak ez a fogadalom? A m in
dent elsöprő árvíz utáni döbbenet fo
hászát? Azt, hogy mások leszünk, más
képp élünk ezután? Azt, hogy közelebb
engedjük magunkat Istenhez? Ma sem
értem ezért, hogy milyen lélekkel vál
toztatta apáink nemzedéke a Dóm-tér
nevét Belojanniszéra?! A fogadalom
nemcsak egy nemzedéket kötelez ! —
Az árvíz után épített hatalmas temp
lom legjellegzetesebb műalkotása lett
Szegednek. Messziről m utatja az irányt
a város felé. Impozáns belseje ünne
pélyes hangulatot ébreszt. Orgonája
messzi földön híressé vált virtuóz kezek
művészete nyomán. Méltán reprezentál
ja, hogy Szeged püspöki székhely. D iák
koromban virtusnak számított felmenni
a torony tetejébe, a legfelső erkélyre, a
„kosár”-ba. Négy égtáj felé kutattunk
kiváncsian, ki-ki otthonát, iskoláját ke
reste. A Tisza ezüstszalagján távolba fu
tott a képzelet. Meredeken lenézve a
Dóm-tér mozaikjában gyönyörködtünk.
Talpunk alatt a kis Csonka-torony csú
csosodott szerény magasságba. A Dóm
építésekor bukkantak rá a bontások köz
ben. Műemlék lett ez is. A teret ölelő
árkádok fölött, jobbra a Hugonnai Vil
ma — az első magyar orvosnő — nevé
ről elnevezett kollégium fekszik, amit
a Püspöki Palotából csíptek le. Balra és
középen az Orvostudományi Egyetem
intézetei. A Dóm főbejáratával szemben
a híres zenélő-óra a „H ári János” dalla
mára masíroztatja figuráit.
Dóm-tér! Dóm-tér! — Ez a sóhaj a
múltnak szakadt. Hol van már a Veni
sancte-k és Te Deuim-ok hangulata? Ün
nepek alatt a téren ácsorgó tömeg? Ezek
a falak visszhangozták 1946 szeptember
23-án, az egyházmegye alapítójának,
Szent Gellért püspöknek 900 éves jubi
leuma alkalmából Mindszenty bíboros
szavait: „Mindaddig, amíg a magyar
népben él a hit, ez a hit nagy erőt ad a
nemzetnek a talpraálláshoz. . . Az Egy
házhoz való ragaszkodásban, az erköl
csi elvek tiszteletben tartásában és a
magyarsághoz való ragaszkodásban le
gyetek rendületlenek!” — Mindezt már
csak színes diáim őrzik?!
Még én is találtam egy megsárgult
műsort az operaismertetőmben. Apám
tól m aradt rám. Pietro Mascagni, Tatjana Menotti — olvasható rajta. Nagy
nevek, kik a Dóm tér szabadtéri színpa
dán léptek fel valaha. A tér híres volt
kitűnő akusztikájáról, ahol a csengő
hangok mikrofon nélkül röppentek a
nyári éjszakába. — A fesztiválok után
az emelvényeket lebontották és a mű
vészet átadta helyét a hétköznapoknak.
A háború alatt és után is sokáig minden
szünetelt. „Inter arma silent musae.”
Évekkel ezelőtt jutott eszébe Szeged vá-
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Vagy félezernyi dalt megírtam,
S e szót: magyar
még le nem írtam.
Csábított minden idegen bozót,
minden szerelmet bujtató liget.
Ó, mily hályog borult szememre,
hogy meg nem láttalak,
te elhagyott, te bús kopár sziget,
magyar sziget a népek óceánján!
Mily ólom ömlött álmodó fülembe,
hogy nem hatolt belé a vad hullámverés
harsogása,
a morzsolódó kis sziget keserű mormolása?
Jaj, mindenből csak vád fakad:
miért kímélted az erőd,
miért kímélted válladat,
miért nem vertél sziklatöltést,
erős nagy védő gátakat? —
Elhagytam koldus, tékozló apámat
s aranyat ástam én, gonosz fiú!
Mily szent vagy te, koldusság,
s te sárarany, te szépség, mily hiú!
Koldus apám, visszafogadsz-e,
Bedőlt viskódban helyet adsz-e,
ha most lábadhoz borulok
s eléd öntöm minden dalom,
férges rongyaid csókkal illetem
s üszkös sebeid tisztára nyalom!
Nagy éj sötét átkot mondok magamra,
verset, mely nem zenél,
csak felhörög,
eget nyitó, poklot nyitó
átkot, hogy zúgjon, mint a szél,
bőgjön, mint megtépett szakállú vén
zsoltáros jajgatása
zsidó
Babylon vizeinél:

Ó, én tudom, hogy mi a nagyszerű,
a minden embert megsimogató
tág mozdulat,
az élet s halál titkát kutató
bölcsen nemes szép görög hangulat,
a hűssel bíztató közös és tiszta tó,
a szabadság, mely minden tengerekben
sikongva úszik, ujjong és mulat!
Kezem gyümölcsöt minden fáról szedett.
Nyolc nemzet nyelvén szóltam életem
ben
és minden fajták lelke fürdetett.
S most mégis, mégis áruló vagyok,
a minden-eszme sajgó árulója,
most mégis bősz barlanglakó vagyok,
vonító vad, ki vackát félti, ója,
vad állat, tíz köröm
és csattogó agyar
s ki eddig mondtam: ember!
most azt mondom: magyar!
És háromszor kiáltom
és holtomig kiáltom:
magyar, magyar, magyar!
A nagy gyümölcsös fájáról szakadt
almából minden nép fia ehet,
de nékem nem szabad,
de nékem nem lehet.
Dalolhat bárki édes szavakat
és búghat lágyan, mint a lehelet,
bízvást nyugodhat, hol várja pad,
s ha kedve támad, bárhová mehet,
de nékem nem szabad,
de nékem nem lehet.
Bűn a mosolygó pillanat, mit lelkem
elhenyél,
szívszakadásig így kell énekelnem
Babylon vizeinél:

Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
nyelvemen izzó vasszeget üssenek át,
mikor nem téged emleget!
húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

* Negyven évvel ezelőtt, 1938 nyarán halt meg Erdély legnagyobb költői te
hetsége: Dsida Jenő. Szívbaj ölte meg 31 éves korában. Költészete a l’art pour
Vart legtisztább megszólalása irodalmunkban: egy virtuóz formaművész vará
zsolja elénk a maga sajátos tárgytalan, életen túlmutató, éteri-rezgésú, nagyon
halk verseit. Szinte illusztrálják ezt verseskönyveinek címei: Leselkedő ma
gány, Angyalok citeráján, Tóparti látomás.
Egy költeménye azonban a mondottakat megcáfolni látszik, olyannyira kirí
a sorból, a PSALM U S H U N G A R IC U S. Ezt a hatrészes rapszódiát néhány
héttel halála előtt írta, kötetben s antológiákban soha nem jelent meg (pon
tatlan kéziratok és sokszorosítások útján lett ismertté!), az otthoni s a nyugati
finnyás esztéták egyaránt elhallgatják, vagy művészi becsét kétségbe vonják.
Eggyel több ok, hogy a költő halálának évfordulójára ezt a költeményt válasz
tottuk, ezt a rekedten hörgő, fekete zsoltárt, a pusztuló erdélyi magyarság meg
rendítő vészkiáltását.
A költeményt három részben közöljük az Életünk mostani és két követke
ző számában.
(Sz. J.)

rosatyáinak az újraélesztés gondolata.
Kisajátították a teret, hatalmas vasáll
ványokat építettek rajta, óriás nézőtér
alapját. Kiszélesítették a Dóm főkapu
ja előtti „színpadot”, amely alá öltöző
ket rejtettek el. Két hatalmas „bástyát”
emeltek a reflektoroknak, mitsem tö
rődve azzal, hogy lerontják a Csonka
Torony és a Szentháromság-szobor lát
ványát. — Igen, mert ez a vasból, fá
ból, műanyaglemezekből épült koloszszus évek óta o tt áll. Ki törődik azzal,
hogy a Dóm térnek a fesztiválokon kí
vül más funkciója is lenne? A foszlado
zó farostlemezek, rozsdásodó csövek he
lyett méltó előtere a templomnak, Isten
házának! „Túl költséges nyaranta lebon
tani, rámenne a játékok jövedelme” , —
érveltek évekig. Ma m ár a szegediek is

kezdik megszokni, hogy nincs Dómte
rük. Helyette raktár a Dóm előtt, a vá
ros szívében. A templom főbejárata az
oldalkapu lett.
Az évente erőltetett programok egy
re laposodnak, az anyagi keretek a re
pertoárt is beszűkítették. Erkel, Kodály,
Madách szívesebben szólalna meg, ha
műveit a lelkes szív és nem a rosszul
kiszámított üzlet vinné színpadra, ha
tiszteletben tartanák a környezetet, a
vendéglátó teret, ahonnan a feltámadási
körmenet is kiszorult és a templom kö
rüli járdára zsúfolódott.
Itt állunk mi is és bánatos szívvel te
kintünk vissza. Várjuk a Hősök H a 
rangja kondulását. De néma marad, csak
lelkünk lélekharangja szól csendesen.
Dr. Mertz Tibor

t Szitnyos Zoltán
(1893— 1978)
Életemben csak egyszer láttam. Ol
vasni is csak futtában, itt-ott tudtam tő
le valamit, de mikor halálhírét hallot
tam, mély szomorúság fogott el: megint
szegényebbek lettünk, hogy már Ö sincs
köztünk. Nemcsak barátai és olvasói,
hanem egyszerűen mi mindnyájan, a
„világ legárvább népének" a legárvábbjai, mi menekült magyarok.
Hiányozni fognak az írásai. Szinte
reszkető kézzel és féltő gonddal rajzol
ta, ápolta bennünk az elvesztett haza
képét, úgy ahogyan Ö látta és szerette!
De a legnagyobb veszteség, hogy meg
szűnt köztünk lenni őmaga . . . Állni ma
gányosan, hallgatagon figyelmeztetni
puszta jelenlétével, mint egy sziklabérc.
Hogy az a kutató-kérdő, mélytűzű te
kintete megszűnik tőlünk számonkémi
magyarságunkat. Szellemi végrendele
tének is beillő utolsó írásában: „A ma
gyar emigráció”, ezt írja: „Minden emig
ráció a nemzet megbetegedésének tüne
te. Megszűnik, ha megszűnik a kór, amely okozta és győz a gondolat, ame
lyért a számkivetettséget vállalta. Amely
emigráció feledi az emigráláskor vallott
elveit, céltalanná válik és nyomtalanul
tűnik el."
Az emigrációs kórtünet megszűntét
már nem érhette meg, 1978 június 11én megszűnt emigráns lenni. Hontalan
ságából élete 86. esztendejében kivál
totta a könyörületes h a lá l. . . Ö sem ér
hette meg, mint annyian mások, szíve
legtitkosabb vágyát, hogy életében még
egyszer megláthassa szabad szülőföld
jét. Küzdelem'’ című misztériumdrámá
ja záró kicsengése enged mélyebb be
pillantást ezen a fájó ponton a szívébe.
Mintha csak megérezte volna: tíz nappal
halála előtt e verssorokkal búcsúzott a
Szabad-Európa Rádióban forrón szere
tett hazájától — örökre . . .
Csak adj még annyi percet,
Jó uram, kettőt. . . e g y e t. . .
Csak megcirógatnom hálás szemmel
Ekémmel vésett, ásómmal forgatott,
Szerelmetesen gyötört földemet,
Mely anyává váltan jutalmazta
Rögeire hulló verejtékemet.
Még várj Halál! Csak addig várj,
Míg a nagy útra tészem magam,
Várd be a távozó vendég végszavát.
Isten! ki oly soká viselted gondom,
Roskadó, kalászként tekintek feléd,
A hosszú életért hálával telten,
És hálával e végső percekért,
Hogy lelkem békéjére lelten
Állhatok agg aratód előtt,
Ki suhint, markol, kévéket köt
És eléd tesz kévéi egyikében.
Teremtőm, add túlért kalászom helyét
Az üdvözültek szérűjében.
A Salzburgi Községi temetőben 1978
június 15-én helyezték el fáradt testét
örök pihenőre. Tiszta szép lelke a Te
remtő kezében; érdemei „túlérett kalá
sza” „az üdvözültek szérűjében" várja
az örök napfölkeltét.
Harangozó Ferenc

M e g j e l e n t
G Á B O R

Á R O N :

„TÜLÉLÉS" CÍMŰ ÜJ KÖNYVE,
mely a világhírű Szibériai Trilógiának
folytatása. Azokat az erőket veszi
számba, melyek otthoni népünk túlélé
sét táplálják. A 360 oldalas művészi
kiállítású könyv megrendelhető a szer
ző címén: 8. München 40. Akademiestr. 15. — Ára 15.— $, vagy 30.— DM.

A Szent István E m lék év

KÖZI HORVÁTH JÓZSEF:

Visszaemlékezés az 1938-ban István király halálának 900. évfordulóján or
szágszerte rendezett ünnepi eseményekre.
István, a magyarok első királya és
apostola, az államalkotó és egyházszer
vező, 1038 augusztus 15-én az eszter
gomi várban adta vissza nagy és nemes
lelkét a Teremtőnek.
Holttestét, kívánságának megfelelően,
Székesfehérvárra vitték és az általa
Szűz Mária tiszteletére épített, de még
nem befejezett, bazilika közepén „fe
hér márványból faragott szarkofágba
helyezték."
Az 1083-ban oltárra emelt és azóta
„a szentkirályaként emelgetett uralko-

kultusz bűvkörébe azokat a vidéki mil
liókat is, akik a budapesti ünnepsége
ken nem tudtak résztvenni.
Az illetékes tényezők, az egyháziak
és a világiak, a központi és a helyi
rendezők egyaránt akkora odaadással,
áldozatkészséggel, találékonysággal, lel
kesedéssel és szeretettel tették magu
kévá az ügyet, hogy a siker nem marad
hatott el.
Az Államvasutak igazgatósága külön
erre a célra összeállított és „Aranyvonat"-nak elnevezett szerelvényt bocsá-

A z Aranyvonat
dó halálának 900. évfordulóját hálás
népe egyházi és világi rendezvények
hosszú sorával ülte meg.
A „Szent István Emlékév” egyházi
ünnepségeinek a sorozatát a budapesti
Eucharisztikus Világkongresszus bere
kesztésének másnapján, 1938 május
30-án nyitották meg az Országháztéren
a kongresszuson résztvett egyházi és vi
lági vendégek ezreinek és a magyar hí
vek százezreinek a jelenlétében. Az
Országház főbejáratának lépcsőzetére épített óriási emelvényen álló oltárnál a
szentmisét Pacelli bíboros-államtitkár, a
pápai legátus, pontifikálta. Az oltár előtt
a magas pódiumra helyezett Szentjobb,
legnagyobb nemzeti ereklyénk, körül
koronaőrök és díszruhás testőrök álltak
feszes vigyázz-ban.
Az istentisztelet befejezése után „a
szentkirály" épségben maradt jobbját a
maga nemében egyedülálló körmenet
kísérte a Hősök terére. A processzióban
ugyanis a csonkaország és az elszakí
tott területek magyarjain, valamint az
európai és amerikai delegációkon kivül,
felvonultak a kínaiak, japánok, etiópiaiak színes nemzeti viseletbe öltözött
küldöttségei is papjaik és főpásztoraik
vezetésével.
Az Emlékév világi részének a meg
nyitására 1938 június 25-én került sor
az Országház kupolacsarnokában.
Magától értetődik, hogy az előkészítő
munka mind egyházi, mind állami ré
szen, már évekkel előbb megkezdődött.
Az előkészítő munkák lelke és hajtómo
torja Mihalovics Zsigmond prelátus, a
Katolikus Akció országos igazgatója és
Hóman Bálint miniszter, Szent István és
kora történetírója volt.
A SZENTJOBB ORSZÁGJÁRÁSA
Nem tudnám megmondani, kinek a
fejében született meg a gondolat, hogy
a Szentjobbot országjáró körútra kelle
ne küldeni. De annyi bizonyos, hogy ez
az akció keltette a legnagyobb tömeg
visszhangot és vonta bele a Szent István-

tott a Katolikus Akció rendelkezésére.
A homlokán h ate’mas, íehéren világító
kettőskeres?iet viselő Vadonal'sj moz
dony által vontatott „Aia:iyvonat’‘-nak
a Szentjobbot vivő termeskocsija önma
gában is látványosság volt. A tetején
bíborszínű és zöldarany keretből emel
kedett ki a Szent Korona, amelynek két
oldalán a címert tartó angyalok térdel
tek. A kocsi egyik oldalát magyaros
motivumu arany és vörös keretben
Szent Gellért, Szent István és Boldog
Gizella, a másikat Boldog Margit, Szent
Mór, Szent László és Szent Erzsébet
életnagyságu képei díszítették dús aranyozású keretben.
A díszkocsi középső része üvegből ké
szült. Ott helyezték el a Szent jobbot
őrző gótikus kápolnának kiképzett erek
lyetartót egy bíborszőnyeggel leterített
emelvényen. Mögötte ült liturgikus ru
hájában Mészáros János budapesti ér
seki helytartó, a Szentjobb őre. Két ol
dalán a koronaőrség és az alabárdos
testőrség festőien öltözött tagjai álltak
díszőrséget.
Az „Aranyvonat” 1938-ban és 39-ben
végigjárta a csonkaországot és meglá
togatta a közben visszatért felvidéki és
kárpátaljai területeket is.
Útja történetének legmeghatóbb ré
szei nem a püspöki és megyei városok
fényes ünnepségei voltak, hanem az az
áhitatos tisztelet, amellyel a falvak dol
gozó népe köszöntötte.
„Megható és felemelő érzés volt —
írja a Szegedről visszatérő vonatot kí
sérő újságíró — látni Cegléd állomásá
nak rengeteg ívlámpáit összefogó gir
landok sátorát, Pilis községben a transz
parensek vakító láncát, de nekem mégis
azok a homályban álldogáló emberek
fogták meg jobban a lelkemet, akik a
vaspályamenti szőlők és tanyák vad
szőlős verandáin, az országúti átjárók
sorompóinál, falvak végén és temetők
szélein várták István jobbját térdreroskadtan, égő gyertyákkal a kezükben.’1
Ugyanezt olvassuk a soproni beszá

molóban is: „Amerre az Aranyvonat el
haladt, a mezőkről a nagy nyári munka
mellől mindenünnen a vasút mellé siet
tek a munkások és a legtöbb helyen
térdreborulva fejezték ki hódolatukat."
A SZENTKORONA
KÖZSZEMLÉRETÉTELE
A Szent István ünnepét megelőző na
pokban arra is alkalmat kapott a nagyközönség, hogy a Szent Koronát meg
tekinthesse.
Utoljára 1916 decemberében, IV. Ká
roly koronázása alkalmával, jelent meg
a nyilvánosság előtt az a magyar Szent
Korona, amely közjogi jelentőségénél
fogva messze kimagaslik a világ többi
koronái közül.
A közszemléretétel első napján, au
gusztus 16-án már kora reggel ezrek és
ezrek várakoztak a Szent György téren,
hogy az elsők között lehessenek 11 órakor, amikor megnyílnak a palota ka
pui a látogatók számára. Nem kíváncsis
kodó, szenzációra leső tömeg ez, — ír
ta az egyik újság riportere — hanem a
töretlenül élő magyar lélek, amely tü
relmesen és tolakodás nélkül várja,
hogy tiszteletét tehesse hazánk és né
pünk legnagyobb történelmi kincse,
függetlenségünk és szabadságunk szim
bóluma előtt.
Csodálatosan szép kép tárul — olva
som egy másik beszámolóban— a már
ványterembe libasorban beeresztett lá
togatók elé. Az óriási csillárok ragyo
gó pompával ontják a világosságot és
tündöklő fehér fénnyel árasztják el a
helyiséget. A Szent Korona a terem
közepén van elhelyezve. Hat alabárdós koronaőr áil félkörben mellette.
Gróf Teleki Tibor és báró Perényi Zsiijmond koronaőrök díszmagyarban ülnek
az emelvény mögött.

Ez a maga nemében egyedülálló lá
togatás május 30-án délután hat óra
kor a Szent Korona őrzési helyén, a
palota földalatti páncélkamrájában ját
szódott le. A magas látogatót, aki az
államfő vendége volt, a két koronaőr,
Teleki Pál és Hóman Bálint miniszterek
és Imrédy Béla miniszterelnök várta és
fogadta. Miután a koronaőrök a vaslá
dát felnyitották és a Szent Koronát a
láda melletti, díszes szövettel letakart
asztalra helyezték, Pacelli bíboros, a
későbbi XII. Piusz pápa, letérdelt és
hosszú imába merült. Azután nagy ér
deklődéssel hallgatta meg gróf Zichy
Istvánnak, a Magyar Történeti Múzeum
főigazgatójának ismertetését.
A legátus látogatásának a befejezése
után kíséretének a tagjai — élükön
Montini aláliamíitkárral, a jelenlegi VI.
Pál pápával — szintén megtekintették a
koronaékszereket.
SZENT ISTVÁN-EMLÉKMÜVEK
1938-ban nemcsak a fővárosban és a
nagyobb vidéki központokban, hanem
országszerte mindenütt, még a legkisebb
és legeldugottabb falvakban is, megörö
kítették valamilyen formában „a szent
király” emlékét. Utcákat, tereket, isko
lákat, kultúrházakat, sportpályákat ne
veztek el róla, templomokat, oltárokat
emeltek, szobrokat állítottak a tiszte
letére. Életének nagy eseményeiről is
mert művészek által festett képeinek
másolatait kifüggesztették a tanácster
mekben és az egyesületi helyiségekben.
Az iskolai, községi vagy egyházközségi
könyvtár részére megrendelték a tudo
mányos és népszerűsítő kiadványokban
egyaránt gazdag jubileumi irodalom ter
m ékeinek egyikét-másikát.
Magától értetődik, hogy a jubiláns
emlékének a megörökítésében előljár

A Szent Korona, az országalma és a jogar a vasládában
A látogatók — férfiak és nők, lányok,
diákfiúk és kisgyerekek, külföldi ma
gyarok és idegenek — áhitatos léptek
kel haladnak el az emelvény előtt.
Hosszan, megilletődötten nézik a Szent
Koronát, a jogart, az ország almáját, a
kardot és a majdnem ezeréves palástot,
amelyet Szent István feleségének, Gizel
la királynénak a vezetésével a veszprémvölgyi zárda apácái hímeztek va
lódi aranyszálakból.
Rövid déli szünet után — fejeződik
be a riport — este hét óráig szakadat
lanul kígyózott az emberfolyam a ki
rályi palota piros szőnyegekkel borított
folyosóin.
Az érdeklődés a látogatás második és
harmadik napján sem csökkent.
Előző cikkemben futólag már emlí
tettem, hogy Pacelli Jenő bíboros-ál
lamtitkár, pápai legátus, is tisztelgett a
Szent Korona előtt.

tak azok a helyek, amelyeknek egykor
közvetlen kapcsolatuk volt a nagy ki
rállyal és a szent apostollal: Pannonhal
ma, az ősi bencés monostor, a magyar
nép megtérítésének szellemi központja,
Veszprém, amelyet annakidején István
fejedelem nászajándékul feleségének,
Gizella bajor hercegnőnek adományo
zott és ezáltal az adományozás által „a
királynék városá"-vá lett, mindenekelőtt
pedig a két főváros: születésének a he
lye, a hegyen épült Esztergom és a sír
ját rejtő mocsárvár, a királyi várossá
emelt Székesfehérvár.
Pannonhalmán az egykori templom
vár védőművét, a „gyilokfolyosó“-t,
hatoltáros kápolnává alakították át és
az oltárok mindegyikét Szent István életéből vett féldomborművel díszítették.
Ugyancsak kápolnává alakították át a
monostor parkjában álló ezredévi em
lékművet. A kápolna fődíszét Aba-No-

40. évfordulója
vák Vilmos festőművész nagyméretű
kompozíciója képezi, amely a koronáját
Szűz Máriának felajánló Szent Istvánt
ábrázolja.
A „királynék városá”-ban, a vár alatt
fekvő ritka szépségű Veszprém völgy
ben, feltárták és művészien parkosí
tották annak a zárdának a romjait, amelyben Gizella királyné irányításával
készült az a gyönyörű miseruha, ame
lyet később koronázási palásttá alakí
tottak át. A vár északi, loggiaszerűen
kiképzett bástyáján pedig felállították
István királynak és feleségének, Bol
dog Gizellának, terméskőből faragott
kettős szobrát, Ispánki József alkotását.
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony
napján, Esztergomban országos egyházi
és világi ünnepség keretében adták át
a nyilvánosságnak annak a Szent István
által épített, II!. Béla által kibővített és
a török idők alatt elpusztított várpalo
tának szépen restaurált maradványait,
amely kétszáz éven át árpádházi kirá
lyaink lakóhelye, majd pedig Magyarország prímásainak a rezidenciája volt.
Ugyanaznap avatták fel Antal Károlynak a Tamáshegyen kiképzés alatt levő
Szent István lépcső falán elhelyezett
domborművét, amely az első magyar ki
rály koronázását ábrázolja.

mundérba öltözött hajtők ültek. Kétol
dalt egy lovasbandérium tagjai adták a
katonai kíséretet. A kocsi mögött, ré
szint fogatokban, részint lóháton, a vá
ros és a megye vezetői sorakoztak föl.
A menetet táncoló, pompás paripája há
tán Pettkó-Szandtner méneskari ezredes
vezette.
Közben a zsúfolásig megtelt Boldog
asszonytéren már a szabadtéri oltár elé
épített emelvényre helyezték Fehérvár
kincsét, Szent Istvánnak drágamüvü
mellszoborban őrzött fejereklyéjét.
Miután a menet megérkezett és a
Szenjobbot a fejereklye mellé helyez
ték, Angelo Rótta pápai nuncius csen
des misét mondott, amely Shvoy Lajos
fehérvári püspök imájával fejeződött be.
Az istentisztelet végeztével az ünnep
lő közönség a két ereklyét processzióban kísérte a „szentkirály” temetkezési
helyére, az általa épített Szüzanya-bazilika nem régen kiásott maradványai
fölött kialakított „romkert" mauzóleum
nak nevezett, románkori stílusú épüle
téhez, amely Szent Istvánnak a törökök
által kifosztott, de épségben maradt
szarkofágját őrzi.
A processzió megérkezte után a fehérkaringes papok leemelték vállukról
a drága terhet és a két ereklyét, a Szent
jobbot és a koponyarelikviát Szent Ist
ván koporsójára helyezték, miközben a
kispapok kara korálisokat énekelt. Se
prédikáció, se világi szónoklat nem
hangzott el. Nem is volt rájuk szükség.
A jelenet önmagában elegendő volt ar-

úgy nyilatkoztak az egyházi testületek
reprezentánsai is.
Glattfelder Gyula, a csanádi egyház
megye főpásztora, arról beszélt, hogy a
Szent István-kultusz nem romantika és
nem nosztalgia, még kevésbé a történe
lem kerekének visszafordítást kísérlete
vagy a múltba való menekülés a jelen

Szent István szarkofágja a székesfehérvári mauzóleumban. Aba N ovák Vilmos
freskóit a háború után bemeszelték!

Vezéreinknek annyi nemzedéken
Varázserődet szent örökségképpen
Dicsőséges Jobb, ha át nem adod,
Hogy értünk volna tíz évszázadot?

problémái és a jövő feladatai elől. El
lenkezőleg! „Amikor mi — mondta —
történelmünk legkimagaslóbb egyéni
ségének az emlékét törvénytárunkba ik
tatjuk, akkor éppen a jövő érdekében
akarjuk kifejleszteni és kibontakoztatni
azokat az erőket, amelyek ebben a nép
ben rejlenek és amelyeknek Szent Ist
ván nyomán való kifejtése és érvénye
sítése a szebb magyar jövőt fogja biz
tosítani."
Ravasz László református püspök sze
rint Szent István feloldotta azt a hár
Hisz mint az árnyék tűnnek el a népek. mas „halálos ellentmondást'’, amely po
gányság és kereszténység, szabadság és
K iket vaksorsuk örvénybe vezérlett,
rend, a magyarság keleti eredete és új
És földönfutó milliók jaját
európaisága között fennállott.
Visszhangozzák az éjszakák. —
Az 1938. évi XXXIII. törvénycikk
második szakasza Szent István évszá
Idegen földön bujdosva, kesergve,
zados ünnepét, augusztus 20-át, hivata
Borulunk mi is, szent király, kezedre
los nemzeti ünneppé nyilvánította. Tet
S esdeklünk: árán annyi drága vérnek,
te ezt azzal a szándékkal, hogy a kato
Te szerezz békét Árpád nemzetének.
likus eredetű és színezetű emléknap
Esdeklünk: Szent Jobb, te csoda-intésed megülésében a másvallású állampolgá
rok is szívvel-lélekkel résztvehessenek.
Szakítsa végét már a szenvedésnek.
Az országgyűlés ünnepi ülése után a
És a megbékélt milliók felett
kormányzó - a kabinet és a törvényho
Süssön fel áldott ünneped! . . .
zás tagjainak kíséretében - a megyeháza
elé ment, ahol leleplezte a nagy király
* Részlet a költő 1916-ban írt „Hadifog és apostol Sidló Ferenc által megmintá
lyok istentiszteletén" alcímmel ellátott
zott hatalmas ércszobrát.
hosszabb költeményéből.

kesfehérváron
jobb fehérvári
ház udvarán
ünnepi ülésére

ra, hogy összeszorítsa a szíveket, könnybelábassza a szemeket és egy életre be
levésse a résztvevők emlékezetébe a
pillanat páratlan nagyszerűségét.

SZÉKESFEHÉRVÁR NAGY NAPJAI
A „Szent István Emlékév" gazdag és
színes ünnepségsorozatának két legmegkapóbb és legfontosabb eseménye a
„szentkirály" temetkezési helyén, SzéGYÓNI GÉZA:

A dicsőséges jobbhoz*
Dicsöséges Jobb, szent István keze,
Rád néz a vészben Árpád nemzete.
Ki megmozdultál minden zivatarban,
Ma sem maradhatsz mozdulatlan.
M ikor ránk törtek orvul, rettentően,
Utat mutattál minden útvesztőben.
Földünk és fajtánk zsarolói ellen
O tt voltál minden küzdelemben.
A muhi pusztán és Mohács alatt,
Hogy e nemzetnek magja nem szakadt,
S szét nem szórták,m int pelyvát a szelek,
Dicsőséges Jobb, hála teneked.

A SZENT ISTVÁN EMLÉKKÖNYV
játszódott le. A Szent
látogatására és a város
megtartott országgyűlés
gondolok.

Szép volt az „Aranyvonat" első, esz
tergomi útja is. Azoknak a szemébe
azonban, akik a második, a székesfehér
vári utón, résztvettek, még ma negyven
év múltán is, könnyeket csal az emlé
kezés.
„Június 1-én — olvassuk az egyik
beszámolóban — Szent István idők fe
lett lebegő alakja és szelleme újra meg
jelent kedves városában s a romkert
megtelt a magyar történelem dicsősé
gével."
Az „Aranyvonat" ünnepélyes fogad
tatása után a Szentjobbot a koronaőrök
festői sorfala között a bejárat előtt vára
kozó és vörös bársonnyal bevont fo
gatra szerelt trónusra helyezték.
A kocsi előtt nyolc, hajszálra egyfor
ma ló állott. A nyergesek hátán zöld

Fehérvár második jubileumi ünnep
napja az augusztus 18-án a városház cí
merekkel, zászlókkal és girlandokkal
feldíszített udvarán megtartott országgyűlés volt, amelynek keretében a kép
viselőház és a felsőház tagjai — a kor
mányzó jelenlétében — közös egyetér
téssel törvényben — az 1938. évi
XXXIII. törvénycikkben — örökítette
meg az ország és a nemzet első királyá
nak, „a szentnek, az államalkotónak, az
uralkodónak és a hadvezérnek dicső
emlékét.” Magán az ünnepi ülésen és a
közös ülést megelőző képviselőházi és
felsőházi tárgyalások során a hozzászó
lók valamennyien, a kormánypárt és az
ellenzék szónokai egyaránt, hitet tettek
a szentistváni fundamentumok megtar
tásának szükségessége mellett. Ugyan

AZ EMLÉKÉVET BEFEJEZŐ
KÖRMENET ÉS TŰZIJÁTÉK
Az Emlékév főünnepségeinek soro
zata Szentjobb-körmenettel kezdődött és
fejeződött be augusztus 20-án délelőtt.
Az első az Országház elől a Hősök te
rére, a második a királyi palotából a
Mátyás-templomba vezetett.

A jubileumi év gazdag irodalmi ter
méséből — tartalmával és terjedelmével
egyaránt — magasan kiemelkedik a ki
váló jogtörténész, Serédi Jusztinián bí
boros-hercegprímás elnöklete alatti bi
zottság által szerkesztett, 51 történész
tanulmányait közlő és a Magyar Tudo
mányos Akadémia Történelmi Bizottsá
ga által közel 2000 oldallal három bő
ven illusztrált óriáskötetben kiadott
„Emlékkönyv Szent István halálának
évfordulóján." A monumentális mű
negyven év múltán is kincsesbánya
mindazok számára, akik szakszerűen
akarnak foglalkozni Szent István ural
kodásának hátterével, az uralkodó sze
m élyével, életművével és tiszteletének
a történetével.
Általános közönségsikere volt — még
ma is sokan őrzik őket — a Szent Ist
ván emlékezetére vert ezüst ötpengő
söknek és a művészi kivitelű bélye
geknek.

Alkonyattájban a főváros lakossága
és a vidéki résztvevők tömege ellepte a
két dunapartot, hogy láthassa és élvez
hesse a gellérthegyi tűzijátékot. „Az
utolsó tűzszökőkutat, — olvassuk a
'Reggel' című hétfői lap riportjában —
amely hét-nyolc percig durrogott, rob
bant, villámlott a levegőben önmagái
sokszorozva meg, kibontva a szivárvány
minden színében tündöklő, kápráztató
szárnyait Buda és Pest fölött, menny
dörgő tapssal köszönte meg a főváros
és a vidék népe. Azok pedig, — feje
ződik be a riport — akik a tüzek kiliunytával a sötét éjszakában hazatér
tek, sokan, nagyon sokan arra gondol
tak: vajha ez a lelkesedés, ez a múl
takba merengő áhitat, ez a magyarsá
gunktól megittasult büszke öntudat, amely ma betöltötte a szíveket, ne vol
na csupán tűzijáték. .
Ez a szerény visszaemlékezés is ez
zel a céllal, óhajtással és reménységgel
íródott.
M e g j e l e n t
A M. KIR. FEGYVERES ERŐK
KÉPESKRÓNIKÁJA (1919— 1945)
Ez a nagyszabású mű, amely a m. kir.
honvédség felépítését, kiképzését, a
vissztért országrészek m egszállásának
hadm űveleteit és a 2. világháborúban
folytatott harcait m utatja be, kiválóan
alkalm as orra, hogy vele külföldi ba
rátainkat, könyvtárakat, tudom ányos
intézeteket m egajándékozzunk s így h e
lyes képet kapjanak a m agyar tö rténe
lem egyik leginkább m egham isított fe
jezetéről.
A 300 oldalas 800 képpel illusztrált,
négy nyelvű (magyar, ném et, angol,
francia) szöveg-résszel ellátott, szépkiá lítá s ú mű ára m űbőrkötésben DM 55.—
vagy ennek megfelelő valuta.
M egrendelhető az ár beküldésével
Msgr. v. Gábor V argha címén: Postfach
3. D-8571 M ichelfeld, vagy a Vitézi
Rend ill. MHBK helyi csoportok útján.
Pénzátutalás bankon keresztül: Orden
den Vitéz, Volksbank D-845 Amberg,
Kto. Nr. 57096; postacsekken: Gábor
V argha V. Rend D-8571 Michelfeld,
Postscheckkonto Nr. 938 63 - 895, Postscheckam t Nürnberg.
Az „Életünk" köv. számát a nyár sza
badság miatt szept. 10-én postázzuk!!!

Rövid látogatás Fábián Károlynál

HAZA\ F I G Y E L Ő
Érdekes felmérés készült egy pécsi kö
zépiskolában arról, hogy a diákok véle
ménye szerint miért érdemes élni. Mi
adja az élet értelmét: a jó fizetés, a ké
nyelmes élet, az erkölcsi megbecsülés, a
hírnév, vagy a hatalom? A diákok a
választott életértékek közül a munkát
helyezték az első helyre, ezt követte a
nyugalom, a jólét, míg a szórakozás az
ötödik helyre került. Az érdeklődési te
rületek sorrendje így alakult: sport, tu
domány, utazás, művészet, irodalom,
szórakozás. A megkérdezett 550 középiskolás közül csupán 180-an találták ro
konszenvesnek a mai fiatalok életmód
ját, 148-an elítélték, a többiek nem
nyilatkoztak.
*
Az 1977-es statisztikai kimutatások
szerint: az elmúlt évben 180 ezer gyer
mek született és 131 ezer ember halt
meg Magyarországon, vagyis a termé
szetes népszaporulat csaknem 50 ezer fő
volt. A házasságkötések száma elérte a
96 ezret, míg a válások száma 27 ezer
volt. A budapesti Népszava értesülése
szerint, a házasulandók 20 százaléka köt
egyházi esküvőt, a született gyermekek
80 százalékát keresztelik meg és ugyan
csak 80 százaléka az egyházi temetések
számaránya is. A fővárosban egy új in
tézmény: a „Familia” gondoskodik a
családi és társadalmi ünnepségek meg
szervezéséről. Ennek az intézetnek a fel
adata fokozni a névadó ünnepségek
vonzerejét és a házasság kötések ünne
pélyes jellegét. A lakosság jelentős ré
sze azonban — a jelek szerint — az ál
lami hatóságok minden igyekezete el
lenére is ragaszkodik az egyházi szer
tartáshoz.
*
Gyakran olvashatunk a hazai lapok
ban arról, hogy amíg a nyugati álla
mokban munkanélküliség van, Magyarországon kevés a munkaerő. A legújabb
felmérések arról árulkodnak, hogy nem
a munkaerő kevés, hanem túl sok a
m unkahely. . . A gyakorlatiban ez azt
jelenti, hogy sok üzemben két munkás
végzi el azt a munkát, amelyet racioná
lisabb szervezés és jobb munkaerő ki
használás esetén egy munkás is el tud
na végezni. A közelmúltban összehason
lították az osztrák és a magyar ipar
termelékenységét. Az eredmény 7:4 az
osztrákok javára: amíg Ausztriában 7
egységet végeznek el bizonyos m unká
ból, addig Magyarországon ugyanannyi
idő alatt csak négyet. Pedig az osztrák
ipar termelékenysége is elmarad a nyu
gateurópai átlag mögött.
*
Továbbra is nagy a különbség a fér
fi és a női munkaerő jövedelme között.
Az iparban a fizikai munkát végző nők
átlagbére 1125 forinttal alacsonyabb a
férfiakénál és különösen feltűnő, hogy
ez a különbség még a szakmunkások
között is 1000 forint fölött van. A fizi
kai munkát végzők átlag havi bére 500
forinttal alacsonyabb, mint a nem fizi
kai dolgozóké. A vállalati főnökök több
mint kétszer annyit keresnek, mint a
beosztott tisztviselők, a prémiumból és
a jutalmakból pedig kilencszer annyi a
főnöké, mint egy ügyviteli dolgozóé. A
legkevesebbet kereső 10 százalék jöveKözi Horváth József:
APOR PÜSPÖK ÉLETE ÉS HALÁLA
A nagy magyar mártír püspök írói esz
közökkel megrajzolt hiteles portréja és
életútja.
Megrendelhető: Nemzetőr 8. München
34. Postfach 70. Ara: 10.— DM.

delme 418 százalékkal marad el a leg
jobban kereső 10 százalék keresete mö
gött.
*
A Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézetének becslése
szerint egy művelt ember mintegy 40-50
ezer szó jelentését ismeri, de ennek a
szókincsnek csak egy töredékét alkal
mazza. Amíg művelt értelmiségiek 15
ezer szót használnak, addig az átlag
ember aktív szókincse 4-5 ezer szó, a
fiataloké pedig még kevesebb. (Jókai
aktív szókincsét 40-50 ezerre becsülik!)
*
Az utóbbi években rendkívül elha
rapódzott Magyarországon a reprezen
táció, népszerű rövidítéssel a „repi” . Ez
tulajdonképpen nem más, m int vállalati
költségen m egtartott ingyen eszem-iszom. Az új létesítmények építési költ
ségeibe eleve bekalkulálják az avatási
kiadásokat. Repi nélkül elképzelhetetlen
új iskola, kórház, vagy gyár megnyitá
sa, képzőművészeti kiállítás, színházi
premier és sajtóértekezlet. Újabban a
repi-mánia az egyéni gondolkodásba is
befészkelte magát és nem múlhat el ki
tüntetés anélkül, hogy az ünnepelt ne
tartsa kötelességének munkatársai megvendégelését. Ilyen új divat a munka
helyi névnap is, ahol a „repizgetők”
versenyben vannak, hogy ki tesz az asz
talra különlegesebb ételt és ita lt . . .
A hevesi Népújságban ezt olvassuk a
repiről: „Bármit és bármikor befejeznek,
mindig van kisebb, de inkább nagyobb
dinomdánom, ünnepség, ereszd el a ha
jam. Láttam én már olyan ünnepséget,
ahol még táncra is perdültek a meghí
vottak igazi jókedvükben, hogy végre
hosszú évek után befejezték azt, amit
három év alatt kellett volna befejezni. . .
Ünnepelünk, amikor inkább büntetni
kellene, jutalmazunk, amikor el kellene
venni.”
*
Az utóbbi évtizedben Magyarorszá
gon négy és félszeresére nőtt a nemze
tiségi óvodák száma. Újabb 42 iskolá
ba vezették be a nemzetiségi nyelvek
oktatását és ma már 37 ezer gyermek
tanulja anyanyelvét, sőt 22 általános
iskolában minden tárgyat anyanyelvü
kön hallgatnak a kisebbségi származású
tanulók. Az anyanyelvi középfokú ok
tatásról hét nemzetiségi gimnázium gon
doskodik. Szomorú jelenség, hogy ezt a
nagyvonalú nemzetiségi politikát a bu
dapesti kormány nem követeli meg a
szomszédos „baráti államoktól” a terü
letükön élő négy millió magyar javára.
*
A hazalátogató magyar turisták több
sége szeretné megtekinteni a Nemzeti
Múzeumban elhelyezett Szent Koronát.
A látogatókat azonban sokszor kelle
metlen meglepetés éri, mivel a múzeum
nak ez a részlege minden második nap
zárva van. Tájékoztatásul közöljük a
koronázási jelvények látogatási idejét:
kedd 10-től 18 óráiig, csütörtök 12-től
20 óráig, szombat 10-től 18 óráig és va
sárnap ugyancsak 10-től 18 óráig. A
múzeum előzetes bejelentést nem fogad
el, a látogatók a nyitvatartási időben
érkezési sorrendben tekinthetik meg a
Szent Koronát.
*
Életének 77. évében, Budapesten el
hunyt Nagy Imre özvegye, Égető Mária.
Temetése május 10-én volt a Farkas
réti temetőben. Nagy Imréné már nem
élte meg férje kivégzésének 20. évfordu
lóját, amelyről június 16-án emlékezett
meg a világ. Gyászolják: leánya Erzsé
bet, unokái Ferenc és Katalin, valamint
dédunokája Imre.

München, Schwabing-i kórház

Egy hosszú-hosszú folyosón megyek.
A látogatási idő elmúlt. A mozgás ke
vés már ilyenkor. A letűnő naptól a vég
telen ablaksoron át rézsútosan hull a
fény és kockákra bontja ezt a szabályos
hideg perspektívát, ezeket a reménnyel
vagy kétségbeeséssel oly sokszor besó
hajtott falakat. Milyen sokáig megy az
ember egy ilyen hosszú kórház-folyo
són. A z osztály, amit keresek a végé
ből ágazik balfelé. Szinte úgy tűnik, so
ha nem érek oda. H ét óra felé jár az
idő. Egy kórházban ez már az éj kez
dete. Csönd. Egy Magritte-kép jut
eszembe. Én vagyok az ember, aki egy
szürrealista táj végtelenbe futó gyújtó
pontjában ismeretlenül s egyedül áll. —
Milyen nagyon bölcsnek kell lenni, majd
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KEDVES K Á R O L Y !
Szándékom volt meglátogatni Téged;
mégis újra el kell odáznom, mivel Zaire-ba utazom. Visszatérésemkor (június
végén) jövök hozzád. Közben imádko
zom é r te d ... Tudom, hogy nehéz ke
resztedet továbbra is az üldözött Egy
házért, szegény Hazádért és a mi kö
zös ügyünkért viseled. . . Bár nem tud
tam eljönni hozzád, el nem felejtettelek.
A reményt el ne veszítsd!
a te Werenfried-ed.
egyszer, ha menni kell örökre talán egy
ilyen kórházból s egyedül? — Hány
hónapja is már, hogy idehozták? Gon
dolom négy-öt és én csak most láto
gatom először. Sokáig eszméletlen volt.
Külön megfigyelőben tartották. Most
már kimond egy-egy neki könnyen ejt
hető szót, mondatot és ezek tisztán
buggyannak elő gondolatai sűrűjéből.
A vérrög agyának balfeléből ütötte le
a lábáról, így jobb karja, jobb lába bé
nult. De robusztus szervezetében jól
m űködik a szív, a gyomor, a tüdő. Ta
lán a gondolat is éppúgy fűti, inti, mun
kára csábítja, éppen olyan tisztán nai
van és Istenben, emberben hívőn tartja
őt, mint a szélütés előtt. — Kering
mindez a fejemben, mondatok, amelye
ket másoktól hallottam, hamarább jö
vő, rendesebb látogatóktól, mint én. —
Egy segédápolónő, ha annak nevezhe
tem, vacsora utáni edényekkel megra
kott kocsit tói. Őt kérdezem, hol van a
3133-as? Belépek. Kétágyas szoba ez.
Megismer. Mosolyog, megyek hozzá,
mintha tegnap láttam volna és mintha
mindaz ami vele történt, természetesen
mindannyiunkkal megeshet. Hogyan le
het "most és itt valami vigasztalót mí
melni, lelkének fényét, optimizmusát
szíta n i. . . ? — Szervusz Károly, —
köszöntőm s ahogy rám néz megnagyobbodottnak tűnő sötét szemével, fél
refordított fejjel, hamiskásan, tudom,

hogy erősebb még így is, mint mi. Hogy
az a fény, amit adni szeretnék magam
ból nevetséges pislákolás a Naphoz ké
pest, melyet magában hordoz. Egy pap
társa ül ágyánál. Genovából jött egy
napra Münchenbe. Erdélyi ember. Még
onnan ismerik egymást. A beteg inkább
ül, mint fekszik. Jobb keze egy lejtős
támaszon nyugszik abban a szögben, amelyik a legkényelmesebb. Meglepő, mi
lyen jól ejti ki a szavakat, amelyeket
tud. Hosszabbnak szánt mondatai az
érthetetlenségbe csavarodnak. Egymás
ra tolulnak a szavak, ütődnek, őrlőd
nek, nincs még számukra kijutás a száj
ból.
A szemét figyelem, hogy értsem. Mi
csoda szemek ezek? Tényleg, talán mert
lefogyott, talán mert még arcán is lát
szik a szélütés már múló nyoma, na
gyobbak ezek a szemek, mint voltak.
Olyan fénnyel, megértéssel, tudással
telítettek, amilyet a mindennapos élet
ben nem lehet látni, vagy nem vesszük
észre. Félek, hogy nincs is ilyen tekin
tet. A z ágya felett tábla. „Beszédgyakor
lat délelőtt fél tizenegykor.”
— Ha nem zavar, — mondom neki,
— bejövök néha hozzád, nem lakom
messze s beszélgetünk majd, gyakorolsz
velem is, jó? — Jól van, — feleli és
mosolyog. — -Mondd ki azt, hogy:
„föld”, — arra gondolok, ez a szó könynyen ömlik ki egy mellkasból, egy to
rokból, a végén a „d” betűnél a nyelv
csak oda pendül a felső fogak mögé és a
föld szó, akár úgy is, mint egy sóhaj
megszületik. K i is mondja tökéletesen s
néz rám huncutul, hogy ilyet kérek,
miféle bolond vagyok, még ezt se tudná?
— Németül folyik a beszédgyakor
lat? — kérdem.
— Ügy. Németül. Megy . .. mindig
jobban. . . csak ez, — emeli fel bal
kézzel a jobbot — ez sokáig ta r t. . . —
és csóválja a fejét. — Ez, ez nem megy,
— és gondolatai bizonyára úgy meg
gyorsulnak, hogy ezt a tempót már
nem vállalja a nyelv és nem értem, amit mond.
— Majd megtanulsz balkézzel írni.
Tudod hányan írnak balkézzel? — kér
dem, mintha lelkesednék a balkézzelírás különlegességéért. — Bólint. —
Paptársa is mosolyog. — Lassan min
den rendbe jön, nagyon szépen javulsz,
— mondja szelíden. Lépkedek az ágyánál tehetetlenül, gyenge lélekkel az
ő belső erejét méricskélve.
— N em zavarlak benneteket, bizo
nyára van m it beszélgessetek, — ke
zet szorítunk. Ő a bal kezével, én a
lobbal és igyekszem könnyed lenni, bíz
tató. Igyekszem, hogy úgy látszódjék,
mintha nem vágna minket szíven a tra
gédiája, minket, akik látogatjuk, s szeret
jük. Jóindulattal fogadja ezeket a „szín-,
játékokat”, átlát rajtunk.
Újra a hosszú folyosón lépkedek ki
felé a kórházból. Vajon úgy fogja fel
tragédiáját, mint Isten adományát?
Bölcsen, küzdve a visszatérésért az élet
be, teljesíteni feladatát, megtartani a
még hívő embert, újakat szerezni, újak
nak mutatni példát, még itt is, így is,
bénultan?
Kipp-kopp, lábam alatt fogy a hoszszú folyosó. Sehol senki. Sóhajt, szun
dit, remél a kórház.
Gönczöl János

Dr. Fábián Károly június 19-<e óta 8024
Oberaching, Sankt-Rita-Heim-ban van,
m agyar nővérek gondozásában. O tt jól
érzi magát. Látogatási idő: 14.00 - 16.00
óráig. Telefon: 613 20 81.

Hivatásom, az óceánográfia, utazás
sal jár. Nemcsak autóval, repülővel, ha
nem természetesen hajóval is. Nem ké
nyelmes luxuscélokra épült úszószállo
dával, hanem kicsiny, tudományos mun
ka végzésére tervezett, fegyelmezett
életmódot követelő, spártai egyszerűségű úszó laboratóriummal. Tavaly a szo
kottnál többet, majdnem öt hónapot töl
töttem családomtól, irodámtól távol. A
Csendes-óceán s egy kicsi, ötven méter
hosszú, 300-tonnás hajó volt az ottho
nom. A munka érdekessége, a tenger
ezerarcú természetének élvezése mellett,
a távoli kikötők egzotikuma kárpótolt a
kényelmes, a láb alatt nem, de elveiben
annál inkább ingó, nyolcezer mérföldre
lévő Washingtonért.
November 5-én — a Vasárnap-Hétfő
vonal másik oldalán — H orton képvi
selőnek, a H arm adik Flotta parancsno
kán keresztül küldött táviratából érte
sültem arról a hihetetlennek tartott el
határozásról, hogy Carter elnök Pest
re küldi a Magyar Szentkoronát. A rész
letekről rövid — veszélyben, harcban
levő hajók nyelvén küldött — távirat
sorozatból értesültem. H orton képviselő
utolsó távirata pedig arra kért, hogy a
november 9-ére meghirdetett kongreszszusi kihallgatásra küldjék rövid tanú
vallomást.
Kollégáim velem együtt keresték a
szavakat, hogy röviden de félre nem
érthetően fejezzék ki nemcsak az én,
hanem az ő véleményüket is. A hajó
kapitánya, a II. világháborúban ezeken
a vizeken harcoló öreg tengeri medve,
a középiskolát épp hogy befejezett
(Folytatás a 8. oldalról)

ged közelében, létezik, mindössze 1.000
férőhellyel.
A „Hazafias N épfont” nem nézte
tétlenül ezt az egyáltalán nem szocia
lista szellemű fejlődést. M ár hat éve
felpanaszolta egy nagygyűlésén, hogy az
üzemek közelében fekvő élelmiszerüzle
tek, korcsmák jóval a munkakezdés
előtt kinyitnak és a dolgozókat való
sággal az ivásra csábítják.
1972 februárjában az állam meg
húzta az adóféket, abban a remény
ben, hogy a megterhelések növelésével
csökkenteni lehet nehéz italok fogyasz
tását. 1976 szeptember elsején újabb
szigorítás lépett életbe, amely megtil
totta az alkoholféleségek árusítását nem
csak az építkezéseknél és ipari üzemek
ben, hanem minden közhivatalban és
szervezetben. A sajtóban, rádióban, te
levízióban tilos lett az alkoholféleségek
propagálása, hirdetése. H iába . . .
1978 jan. 1-én újabb szigorítások lép
tek életbe. A korlátozatlan alkoholfo
gyasztás redukálódik a nemzetközi ho
telekre, elegáns éttermekre. A gyárak
körül húznak egy 200 méter széles al
koholmentes kordont. Üzemi kanonok
ban, kioszkokban, önkiszolgáló üzletek
ben nem szabad ettől az időponttól
kezdve szeszes italokat kimérni. N or
mális proletárbüfékben, eszpresszók
ban csak sört szabad munkaidőben árusí
tani.
Jogászok, közgazdászok és szocioló
gusok, akik az állammal szemben fele
lősnek érzik magukat, minden alkalom
mal hivatkoznak a hatalmas szociális
és gazdasági költségekre, kiesésekre, amelyeket az alkohol okoz. Óva mutat
nak rá, hogy jelenleg minden 20. fel
nőtt alkoholistának minősíthető.
• Az állam irigylésre aligha méltó di
lemmában van. Mert az alkoholizmus
egy olyan liba, amely arany to
jásokat rak. az államkasszába, s ezeket
a termelési felelősek nem szeretnék
elveszíteni. Le kell, hja, szabad őt le
vágni?

GEREBEN ISTVÁN:

A Koxall-Sziget tanuskgtétele
„messboy”, a tudományos személyzet
minden tagja, a tengerészek mind segí
tettek. S m ikor rádióstisztünk közve
títésével a Kongresszus asztalára került
táviratom, az nemcsak Gereben István
nak, a Közös Magyar Külügyi Bizott
ság titkárának, hanem 27 nem magyar
amerikai állampolgárnak volt a tanú
vallomása.
A természet is, m intha osztozni akart
volna a bennünk dúló felháborodásban,
felkorbácsolta a tenger hullámait. ’K im \
a félelmetességében is lenyűgöző tájfun
fenyegeti hajónkat. A barométer esésé
vel emelkedik a hullámok magassága.
Hajónk meg-megroppanva a rázúduló
víztömegektől, bátran állja a vihart. A
fedélzetre kimenni életveszélyes. A hajóhídról figyeljük a természet körülöt
tünk zajló félelmes színjátékát. A szél
sebessége 50 tengeri csomó fölé emel
kedik, a hullámok közel tízméteresek,
hajónk 45°-os ingása figyelmeztet, hogy
Kim vészesen közeledik, ideje csende
sebb vizekre vonulni. H ajónk délre for
dul Palau szigetei felé.
Palau a Nyugat-Karolina szigetcso
port legnyugatibb része, az U N O fenn
hatósága s az Egyesült Államok kor
mányzása alatt áll. Gombaalakú, buja
növényzetű, 5-200 méter átmérőjű, 500
mészkőszigetéről nevezetes. Hatezer fő
nyi lakosságának kb. fele él a fővá
rosban, Kororban. Szegény, de intelli
gens, barátságos nép lakja. Hajónk en
nek a szigetcsoportnak a kikötőjében
keres oltalmat. A kikötőből a szállodá
ba menve, Kororban a másfél mérföldes
aszfaltozott út mentén egy szép, sár
gára festett templom és a trópusok eső
jétől szürkére mosott szerzetesház átellenében több, alacsony épületből álló is
kola, vagyis inkább az üvegnélküli, csak
zsalugáteres ablakokból kiáradó, autónk
m otorját is felülmúló, diákok zsivaja
felkeltette érdeklődésünket. Megállunk.
Fényképezőgépemmel a kezemben ki
szálltam az autóból. Képemhez a leg
jobb látószöget keresve, tekintetem meg
akadt a kopott, nem nagy, az iskola
nevét hirdető táblán:
MINDSZENTY HIGH SCHOOL

Lábam földbe gyökerezett, szívem a
fejemben kalapált, szemem elhomályo
sult. A táblára mutatva, önkéntelenül
is magyarul dadogtam a csak angolul
értő kollegáimnak: „Nézzétek!” S ők
megértettek. A táblát olvasva tudták,
mi megy végbe bennem. Velem együtt
örültek, csodálkoztak. Felsorakoztunk
a tábla alatt, kattogtak a fényképező
gépek. Én szaladtam az iskola irodá
jába.
Szegényesen berendezett szoba, ak
táktól zsúfolt polcok, asztalok és Prí
másunk friss virágtól övezett képe. A
kép kicsi képeslap, bekeretezve: a Bíbo
ros 1947-ben, amerikai látogatása alatt
készült. H árm an vannak az irodában.
Az iskola igazgatója, a 28-éves filippinó
Alvaro Abaday, a mindenes titkárnő,
az iskola volt növendéke, és egy spa
nyol kedvesnővér, a tanárok egyike.
Egyszerre
beszélünk
mindannyian.
Nagy a csodálkozás, az öröm. Aztán
hirtelen csend lett. S ez a sokatmondó
csend hidat épít közöttünk. A híd pil
lérje Mindszenty József, Esztergom ér
seke, a Koror-i középiskola névadója.
A kérdések tömege tolul ajkamra: Mi
kor, miért, hogyan? 1950-ben az iskola
alapításakor a jelenlevők mindegyike
még gyerek volt. A körülményekre nem

emlékeznek. De a magyar főpap életét,
jelentőségét ismerik. Büszkék iskolájuk
névadójára. Nem léptek kapcsolatba a
bíborossal azután, hogy 1971-ben nyu
gatra került, nem akartak abba a lát
szatba kerülni, hogy segítséget kérnek.
De figyelemmel kísérték útját a rádión
és újságokon keresztül. Az iskola fen -'
nen hirdeti azokat az elveket, amelyek
életét vezérelték, többszáz növendékét
az ő szellemében nevelik. További fel
világosításért forduljak a misszió segéd
lelkészéhez: Richard J. H oar jezsuita
atyához, aki részt vett az iskola ala
pításában.
H oar atyát amatőr rádiója mellől sza
kítom el kérdéseimmel: „1950-ben —
válaszolja nekem — amikor iskolánkat
alapítottuk, nem találhattunk megfele
lőbb nevet Mindszentyénél. Ő megtes
tesítője volt mindannak, ami hit, bátor
ság, áldozatvállalás. N a és mind emel
lett harcolt az emberi szabadságért is,
amiért itt, a harmadik világ eldugott
sarkában, különösképp tiszteltük. Mi
őrizzük az ő emlékét, hiszünk mindab
ban, amiben ő hitt és gyakorlatban al
kalmazzuk tanítását.”
Félix Yosch atya, a misszió bennszü
lött, de szintén jezsuita vezetője, Genf-

ben volt ezidő alatt a harmadik világ
keresztény
lelkészeinek ökuménikus
konferenciáján, ezért vele nem tudtam
beszélni. Később azonban, küldetésünk
végén, hajónk Palauba való visszaérke
zése után felkerestem. — Mi a vélemé
nye az iskola névadójáról 1977-ben? —
kérdeztem a kicsi, törékeny paptól,
többezer Palau-i katolikus lelkipászto
rától. „H a az iskola nevének megvá
lasztása helyes és megokolt volt 1950ben, akkor még inkább az 1977-ben.
Azt a szellemet, amit Mindszenty kép
viselt, az Egyházon belül és kívülről is
sokan támadják. De mi itt Kororban
Mindszenty szellemében tartjuk fenn
Egyházunkat, neveljük ifjúságunkat.
Biztosak vagyunk abban, hogy helyesen
cselekszünk. Az idő bennünket fog iga
zolni és a Bíborost, akinek örök tiszte
lői maradunk itt, a világnak ebben a
távoli zugában” . Miben segíthetünk? —
kérdezem. „Nincs a Bíboros életét is
mertető könyvünk. Nincs nagyobb ké
pünk sem, mint amit látott az irodában.
Szegények vagyunk. Tanárainkat alig,
sokszor alig sem tudjuk fizetni. Ado
mányokat köszönettel fogadunk” .
*
A Palau-i iskola címe:
Mindszenty High School
P. O. Box 69
Palau, Western Caroline
96940.

Islands

Beszámoló a Mindszenty-Emlékbizottság
(MEB) munkájáról
1976 m ájus 15-re, M indszenty tem eté
se évfordulójára, M áriacellben, a kegy
templom Szt. László kápolnájában, el
készült esztergomi vörösm árványból
M indszenty József bíboros hercegprí
másunk m éltó sírhelye és síremléke.
A síremlék elkészítésének anyagi költ
ségeit viselte a M indszenty A lapítvány.
A tervezés és kivitelezés, önként v ál
lalt ingyenes m unka volt. A felavatás
sal kapcsolatos, m ájus 29—30-i nagy
zarándoklat m egrendezése és előkészí
tése anyagilag a M indszenty Emlékbi
zottságot terhelte. — Így ia 15.000 m ű
vészi színes M indszenty fénykép nyom atása, a Kasitl-i Gimnázium 120 főnyi
énekkarának úti és eílszállási költségei;
nekik és a cserkészeknek frissítők és
sütem ény,
koszorúk stb. összesen
10.991.32 DM költségbe került.
A sírem lék azóta szám talan m agyar
és nem -m agyar M indszeraty-tisztelőnek
zarándok-helye 'lett.
M ár a sírem lék felavatásakor felme
rült egy M indszenty Emlékstáció terve,
hogy őrizze M áriaoellben a nagy H a
lott em lékét akkor is, h a földi m aradvá
nyai végrendelete szerint az Esztergomi
Bazilikába kerülnek. — Ezt az em lék
stációt egyszersm ind hősi emlékm űnek
szántuk a II. Világháború, a m egszállás
és az 56-os szabadságharc hőseinek és
áldozatainak.
Az első költségvetés 35.000 DM vcát.
De m ivel a kivitelezésnél a legnem e
sebb anyaghoz (vörös m árvány, kékes
szürke gránit) és minél szeíbb kivitele
zéshez ragaszkodtunk, így az összes
költségek 351.724,15 ö . Sch-t tesznek ki,
kereken 49.000 DM-t.
A költségek 10.000 ö . Sdh k iv ételé
vel ki vannak fizetve.
A M indszenty-Stációt, még Dr. Ádám
György m agyar főlelkész áldotta meg,
im pozáns' zarándoklait keretében, 1977
m ájus 22-én.
Ennek a zarándoklatnak összköltsége
5121 DM voJit. Ebből 3500 DM a Kastli
Gimnázium énekkara úti-, szállás-, ét
kezési költsége.

összegezve:
Kiadás a M indszenty Em lékstációra:'
351.724,15 ö . Sch. = 49.000 DM kereken.
A zarándoklat és a felavatási ünnep
ségre:
5.121 DM
összesen: 54.121 DM
Bevétel:
1978 június végéig -a M indszenty Em
lékstációra bejött adom ányokból és
M indszenty-képek eladásából:
DM 44.655,97
Korábbi adom ány okból DM
6.000.—
ö sszesen DM 50.655,97
Hiányzik még
DM 3.465,03
Az erdélyi gyűjtés végösszege
1978 június 30-án:
Az erdélyi kórházak felszerelésére be
jö tt adom ányokból:
DM 23.062,66.
Egy kórház hiányzó legszükségesebb
berendezésére
DM 29.920.— szüksé
ges 8 «/o engedm ény m ellett is. H iány
zik még hozzá: DM 6.857,34.
Sok száz kicsi adományból folytak
össze a M indszenty Stációra és az erdé
lyi kórházak felszerelésére m egajánlott
összegek. A nev ek föl vannak jegyez
ve, vagy a plébániák kim utatásában,
vagy a mi kim utatásunkban. Más alka
lommal részletesen közöljük. A Mind
szenty Em lékstációra a gyűjtés több
mint k ét évig tartott, az erdélyi g yűj
tés alig egy félévig. Mégis kom oly és
m aradandó enedménnyel. Akik segítet
tek benne, érdemes m agyar ügyet szol
gáltaik. Ez m indnyájunk szám ára méltó
elégtétel.
M ivel a M indszenty Emlékstációnál
3.465 DM, aiz Erdélyi gyűjtésnél pedig
6857 DM a hiány, kérjük olvasóinkat,
segítsenek továbbra is, hogy újabb fel
adatok megoldásához foghassunk, sike
resen befejezve a régieket. — Adom á
nyokat az Életünk postacsekkontójára:
Nr. 606 50 803 Kath. Ung. Seelsorge,
Sonderkonto M ünchen, vagy bankkon
tónkra: Bayer. Vereinsbank, M ünchen,
Nr. 145625, Kath. Ung. Seelsorge MEB.
— kérjük jelezve Erdély, vagy Mst. /
M indszenty Stáció.

N ém et törvénytervezet
a szülői jog reform járól
A m odern szocialista irányzatok, akár
jobboldaliak, akár baloldaliak, a gyer
m eknevelés terén, különösen k ét helyen,
igyekeznek ,a term észetjog rovására az
állami befolyást kiterjeszteni: az Egy
házaknál és a családnál. — Az idősek
m ég jól em lékeznek arra, hogyan pró
bálta a nem zetiszocialista ném et állam
a gyerm eket kivonni az Egyház vallásos
nevelése és végül a család befolyása
alól. A baloldali diktatúrák egyenesen
állami m onopólium nak tartják a gyer
m ek világnézeti befolyásolását. A cél
nagyon is világos.
A term észetjog szerint — és ehhez
igazodott a ném et alkotm ány — (Grundgesetz Art. 6): „A gyerm ekek gondo
zása és nevelése a szülők term észetes
joga és elsődleges kötelessége". Ezt a
ném et koalíciós korm ány (SPD-FDP) új
törvénytervezete m ost elsősorban két
ponton igyekszik az állami beavatko
zás jav ára korlátozni illetve kiforgat
ni: az 1626 II. § m ódosítási te r
ve a gyerm ekekről való gondos
kodás gyakorlásánál a szülők köteles
ségévé teszi a gyermek véleményének
kikérését, ha az saját ügyét elbírálni
képes. Két példa erre: köteles-e a szülő
15-éves lányát ölengedni a „barátjá”val Spanyolországba 3 hétre, m ert már
elég okosnak érzi m agát ahhoz, hogy
ezt m egtehesse? — V agy köteles-e a
szülő 16-éves fiának m egengedni közép
iskolai tanulm ányai abbahagyását, m ert
m ár u n ja a tanulásit és pénzt akar ke
resni?
Ha ez a törvénym ódosítási javaslat
csak tanács, vagy pedagógiai utalás
akarna lenni és nem jogi utasítás, am ely a csailád eme kényes belső terü 
letébe állami beavatkozást vonhat m a
ga után, nem lehetne semmi kifogásunk
ellene. A okos szülő ugyanis eddig is
m egadta gyerm ekének az érettségi fo
kának megfelelő szabadságot ahhoz,
hogy életkörülm ényeit egyénileg is ala
kítgassa és színezze. M ert csak így le
h et a gyerm eket lassan ránevelni az élethez szükséges önállóságra.
Az új módosítási tervezet azonban
nem pedagógiai utasítás, hanem jogi
tétel s így m ár m aga az a kérdés is,
m ennyire képes a gyerm ek „saját ügyét" szellemi és erkölcsi fejlettségé
nek m egfelelően a jövőjére nézve h e
lyesen m egítélni, jogi v itára adhat al
kalm at. Ez a jogi vita külső szükségte
len beavatkozás esetén teljesen tönkre
teheti a családot. Hiszen ma, amikor
a fiatalkorúakat a környezet, a korszel
lem, iskola és m aga a serdülő életkor,
amiben vannak, m inden tekintély, így
a szülői tekintély ellen is lázítja, miilyen
könnyű a gyerm eket ellenkezésbe h a j
szolni saját szüleivel szemben, különö
sen olyan döntéseknél, am ikor fiatalos
hév, szenvedély, barátok, éretlen ítélő
képesség is belejátszik a dologba. Ha
a szülő ilyen esetben érett m egfontolás
ból, a gyermek jövőjét féltve ,,Nem"-et
mond, m áris m egvan az alap ahhoz, hogy
az állam jogi apparátusával belegázol
jon egy család belső területére, ami
b eláthatatlan következm ényekkel járh at
nem csak a család, d e a gyerm ek jövő
jére nézve is.

Az állam beavatkozási jogát a tör
vénykönyv 1666 §-nál is lényegesen ki
akarja terjeszteni a m ódosítási tervezet.
M ár eddig is m egvonta a szülőktől az
állam a gondoskodási jogot abban az
esetben, ha a szülők a gyerm ek k árára
visszaéltek azzal. Az a szülő, aki gyer
m ekével rosszul bánik, lelkileg vagy
testileg kínozza, önálló em berré vaió
kifejlődésében akadályozza, szülői jo 
gát eljátszotta.
A jövőben azonban m ár a szülői jog
gal való visszaélésig nem is ju t el a
dolog, m ert a tervezet szerint az állam
már akkor is beleavatkozhat, ha ,,a
gyerm ek java, jóléte" veszélyeztetve
van. — M ikor lehet azonban ilyen v e
szélyeztetésről szó? Hol van itt a határ
és mi a kritérium a? Mi v an akkor, ha
a szülők az állami hatóság szerint nem
helyesen, m ert nem éppen a m indenko
ri pedagógiai divat-hullám szerint akar
ják nevelni gyerm ekeiket? És ki álla
pítja meg a szülőkön kivül, hogy mi
szolgál a gyerm ek javára? És hogyan
viszonyul a hit, a keresztény erkölcs a
gyerm ek helyes neveléséhez? Mi van
akkor, h a ez a „hivatalos" felfogás sze
rint árt a gyerm ek érdekeinek?
A tervezett reform ot a sok elhanya
golt, durván kezelt gyerm ek államjogi
védelm ével próbálják megokolni. M int
h a a gyerm ek bántalm azása, vele való
visszaélés valaha is szülői jog lett vo l
na. A gyerm ek veszélyeztetett helyze
tének az oka a m ai családban egészen
m áshol keresendő: a családi élet zilált
ságában, az erkölcsi kom olyság és fele
lősség hiányában a szülőknél,- a gyer
m ekáldástól való általános idegenke
désben; amit csak növelt a családelle
nes m agzatelhajtási törvény. A szellem
ben van a baj és nem abban, hogy nincs
elég jogi szankció. Azok, iakik az Alap
törv ényt (Grundgesetz) az új m agzat
elhajtási törvénnyel kikezdték és elcsa
varták, m ost ne játsszák föl m agukat
annak védőivé!
A gyerm ek jólétének igazi védelm ét
teh át nem a családon kívül kell keres
nünk elsősorban, hanem a családon be
lül. A családok további bom lását kell
m inden rendelkezésre álló eszközzel
m egakadályozni, m ert az erkölcsileg és
anyagilag egészséges család a gyermek
jólétének legfőbb biztosítéka! Hiba itt
is lehetséges. Az emberi természethez,
így a család term észetéhez hozzátartozik
az, hogy ailkailmasint hiba történik a
nevelésnél. De a családnak m int életközösségnek a lényegéhez tartozik az
is, hogy a hibát szülők és gyerm ek köl
csönösen elviseljék és egym ásnak m eg
bocsássák. És ez az a pont, ahol az eset
leges családi konfliktust nem a jog
eszközével kell és lehet elsimítani, h a
nem egyes egyedül a kölcsönös biza
lommal, kölcsönös szeretettel és m egér
téssel, türelem m el és megbocsátással,
nyíltsággal és őszinteséggel.
A gyerm ek életének alaptapasztalata
és alapélm énye legyen iaz, hogyha hibá
zik, ha néha irossz is, a szülei mégis
mindig megbocsájtarnak, mindig egyfor
m án szeretik és mindig ők hozzák a
legtöbb, legnagyobb áldozatot azért,
hogy valóban boldog lehessen. H. F.

„Az országoknak és városoknak sincs semmire nagyobb szükségük, mint
az apród-esztendősök jó nevelésére. Mert sem az eláradott gonoszságnak ki
irtására, sem a jó’ erkölcsök beoltására, sem a bölcseségek és tanulmányok
gyökerezésére, sem a több belső csendes állapotok virágzására foganatosb
eszköz nem találtatik a gyermekek oktatásánál: miképpen ártalmasb és veszedelmesb dolog sincsen az ifjúságnak vagy tudatlanságban, vagy vásott,
feslett erkölcsökben nevelésénél."
Pázmány: A fiaknak istenes neveléséről

Csa Iád i sarolle
APÁK! felkiáltójelek
(Megkésve „Apák napjára?’)
Az igazat megvallva, kissé fölösleges
nek tartom az anyákat és apákat külön
ünnepelni. — Se anyát, se apát, hanem
családot kellene ünnepelni. Az Egyház
teszi is ezt már régóta Szentcsalád va
sárnapján.
Számomra a család egy és oszthatat
lan!
Most csak az apa és gyermek viszo
nyáról szeretnék felvetni néhány gon
dolatot — hozzáteszem, hogy amit az
apáról mondok, mondhatnám az anyá
ról is. Apa és anya közt számomra csak
biológiai különbség van, ide szerepük,
feladatuk egy és ugyanaz: a szeretetükből fakadó bimbóból embert nevelni.
Vetkezzük le a régi, ránk aggatott kli
séket: „az anya a gyengédség, a buzgóság; az apa a jellem, az erő, a szi
gor . . . ” — Mind a kettő mindez! Kü
lönben is az eredményes nevelés egyet
len záloga az anya és apa teljes egyet
értése és teljes szolidaritása.
Apa és gyermek kapcsolatában a leg
lényegesebb: a gyermek függő viszonya
apjával szemben. — Nem szabad azon
ban elfelejteni: minden függő viszony
magában hordja az ellenkezés, a láza
dás csiráját; vagyis esetünkben az atya
akaratának tagadását és az ellene való
lázadást.
A magyar irodalom legalább olyan
szegény apa-versekben (? Szerk.) mint az
Evangélium Szent Józsefre vonatkozó
részletekben. A legszebb apa-verset ta
lán Ady Endre hagyta ránk a ^Krisz
tus-kereszt az erdőn” c. költeményével.

Ebben fejezi ki nagyszerű poétái tömör
séggel az apa-gyermek örök megújúló
küzdelmét:
„Apa, fiú, egy Igen s egy Nem,
Egymás mellett dalolva ültünk,
S miként az Idő, úgy röpültünk.”
H a jelekben kellene kifejeznem apa
és gyermek viszonyát, azt mondanám:
az apa a felkiáltójel, a gyermek a kér
dőjel. — A felkiáltójel persze nemcsak
parancs és tilalom jele, ott állhat előtte
az emberi szív és lélek megannyi nagy
szerű megindulása:
— szeretlek!
— szép vagy!
— imádlak!
Ojy korban élünk, amikor nem di
vatosak a felkiáltójelek. — Árnyalat
nélküli, langyos kijelentőmondatokban
beszélünk. Apák! Ne mondjunk le gyer
mekünk jövőjéről: m aradjunk felkiáltó
jelek. Parancsoljunk okosan, bölcsen,
felkiáltójeles mondatokban! De szeres
sünk felkiáltójeles mondatokban és imádkozzunk is felkiáltójeles mondatok
kal! — N e felejtsük: az erény erény
marad, a tisztaság tisztaság marad!
Álljunk tehát gyermekeink előtt magasbaszökő felkiáltójelekként. Felénk
zuhogó kérdéseikre, kételyeikre, önma
gukat kereső — kutató problémáikban
legyünk példa, segítség, útmutatás, irá
nyítás, szeretet, megértés, de ha kell,
tilalom is! Szóval: legyünk, maradjunk
felkiáltójelek életükben.
Egy belgiumi magyar édesapa

HORY LÁSZLÓ:

Magyarors/ág alkoholinérgezése
V ilágrekord borivásban — „Csak" 4.
hely a töményszesz- és sörolimpián
— a szovjeteurópai snapszíogyasztásban csak Lengyelország, a sörivásban
egyedül Csehszlovákia győzték le a m a
gyarokat.

Egy objektív visszapillantás eligazit
az igazságnak megfelelően. A magyar
televízió 1977 szeptember 1-én jelen
tette, hogy Magyarország az úgyneve
zett „szocialista országok” közt a tiszta
alkoholfogyasztásban az első helyet fog
lalja el és a snapszivók Olimpiáján
világviszonylatban az ezüst éremre tart
hatna igényt. Az igazság kedvéért meg
jegyzendő, hogy a „Nők Lapja” 1976
júliusának közepén azt jelentette, hogy
akkor Magyarország a szeszfogyasztás
ban világviszonylatban az aranyérem
várományosa lenne és a borivásban a
bronzérmet kellene megkapnia.
A hivatalos statisztika szerint 1962ben az egy főre eső abszolút szeszfo
gyasztás 6.5 liter volt, 1972-ben tíz év
múlva már 9.5 liter! A kimutatás per
sze csalóka, hiszen sem a tíz éven alu
li gyermekek, sem a 60 éven felüli öre
gek nem valószínű, hogy elfogyasztották
volna ezt a tekintélyes fejadagot, ennek
következtében a felnőttek lényegesen
többet kellett igyanak. A hivatalosan
megadott termelési adatok sem fedik a
tárgyilagos valóságot. 1971-ben és 1976ban állítólag ugyanannyi szeszféleséget
termeltek, de a következő évben, azaz
1977-ben a dupláját!? (A számok türel
mesek, bárki kedve szerint játszadozhat
velük.) Eszerint minden magyar 1975ben a statisztikai átlag szerint a követ-

kező alkoholmennyiséget fogyasztotta:
sörből 63 litert; borból 37 litert; tö
ményszeszből (100 °/o-os alkoholra át
számítva) 3 litert!
Ennek természetesen nem m aradt el
a következménye . . . Például; az alko
holfogyasztás következtében keletkezett
ipari szerencsétlenségek az 1969. évben
a népgazdaságnak 700 millió forint
effektiv kárt okoztak. Az ideggyógyin
tézetekben és a kórházak idegosztályain
az ágyak 25 °/o-át notórius alkoholisták
foglalták le. Az emberölések 50 °/o-át
alkoholmámorban követték el.
A budapesti rádió 1976 augusztusá
ban hivatkozott mint jellemző példára
az Ózdi Fémművekre. 1960-ban egyegy fizetési napot követően átlag 1.200
munkás m aradt távol munkahelyétől;
1975-ben pedig 1.983! A részegség miat
ti termelés veszteség Ózdon 1960-ban
1,607.000 forint kárt okozott az állam
nak. 1975-ben pedig 12 millió forintot!
Az állami alkoholellenes hadjáratok
az elmúlt években meglehetősen silány
eredménnyel végződtek. 1975 január
1-én lépett életbe a kormány 10/74
számú dekrétuma, amely lehetővé tette,
hogy alkoholisták ellen erélyes kényszerintézkedéseket vezessenek be. (Feltételek
voltak nagyvonalakban: a közrend ve
szélyeztetése, termelési kiesések okozása
és a saját család veszélyeztetése, vagy
megkárosítása). Az átlagos büntetés két
esztendő elvonókúra volt. Persze ezalatt
Az elvonókúrát szakorvosok vezették.
De egy valóban korszerű intézet e cél
ra mindmáig c9ak N a g y f á n , Sze-
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e let k n y e bői

AUSZTRIA
B é c s : Keresztelés: Dalnoki Géza és
Darab Margit, Wien-Kaisereibersdorf-i
híveink leánya Andrea Henriette, Bécsben a Kurhaiiis-Kapelle-ben a keresztség
szentségében részesült.
Bérmálás: Kulcs Márkus pünkösd h ét
főn a Stefansdomban részesült a bérm á
lás szentségében.
Bartkó János, a bécsi Egyetemen f.
év április 27-én n y erte el az egyetemes
orvosi diplom át s avatták doktorrá. Is
ten áldása kísérje hivatásában.
A 1 s ó ő r (Unterwart): öröm m el tu
datjuk, hogy Alsóőrit m egalakult az
Alsóőri magyar cserkész csapat és má
jusban már táboroztak is. Ök vállalták
a templom s a Flórián kápolna környé
kének rendbetartását.
F e l s ő p u l y á r ó l (O. Pullendorf)
jelentik, hogy az ottani m agyar kultúregyesület nagy és kicsi tánccsoportja
számos vendég előtt m utatta be a leg
szebb m agyar táncokat énekszó kísé
rettel.
M ájus 21-én a híres Soproni Liszt Fe
renc Pedagógus énekkar szerepelt Felsőőrött: Szívet-lelket vidító élmény
vo.lt!
A F e l s ő ő r i p l é b á n i a még
mindig üres. — Lesz-e olyan plébánosa,
aki m agyarul is tud?
K i s m a r t o n (Eisenstadt). Szívből
közöljük: P. Cirjék ferences atya június
9-én ünnepelte Kismartonban 60-ik szü
letésnapját. 70 kism artoni m agyar 60gyertyás tortával lepte meg m agyar
nyelvű lelkiatyjukalt.
In n s b r u c k :
Csak most tudtuk
mpin Hnryy 7cAtia főhercegnő életének
80-ik évében április 20-án Innsbruckban
elhunyt. — József főherceg és Augusz
ta főhercegnő leánya volt. Az I. világ
háború után M agyarország társadalm i
életében szüleivel élénken résztvett.
Orvosi p ály ára készült, amit el is vég
zett, de szülei kívánságára külső or
vosi gyakorlatot nem folytatott. Élete
vége felé Innsbruckban élt, -ahol a tiroli
nép körében nagy tisztelet övezte. Ha
m agyarok keresték fel, segített amikor
tudott (m indenét ő is elvesztette) és
örült, h a m agyarul beszélhetett. Húga
és József főherceg nyolc gyerm eke gyá
szolják.
L i n z : Keresztelés: M ájus 25-én a
„N eue H eim at"-i templomban keresz
telték Kovács-Katona András és Barta
Irén fiát, Andrást.
Halottunk:
Schlauder Juszta nővér
az Isteni M egváltó Leányai Társulat tag
ja április 27-én 74 éves korában el
hunyt. T anárnő'volt Sopronban, Kismar
tonban és Pécsett. Élete végén, hosszú
időn keresztül pedig türelm esen ápolta
a betegeket. M ájus 5-én tem ette Dr.
Balogh Vince plébános, a Szent M artin-i
tem etőben Comsueiia nővér-testvére
mellé.
BELGIUM
B r ü s s z e l .
Halottaink: Mérey
Lászlóné szül. Szárazpataki Christián
Sarolta 87 éves korában m ájus 6-án az
Ürhoz tért vissza.
Gróf Göncz-Ruszkai Kornis Gáspár
május 7-én Pont á Moussom-ban hunyt
el 54-éves korában. Tem etése Brüsszel
ben május 12-én volt.
Rafael Ferenc 73 éves korában hunyt
el; május 18-án a Saint Gilles tem plo
mából gyönyörű m agyar zenével bú
csúztunk tőle.
Juhász Ilona május 20-án 87 éves ko 
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rában adta Vissza nem es lelkét Terem 
tőjének. ö reg ség ét és m agányát hazá
jáért ajánlotta fel. Ixelles-ben tem ettük.
Nyugodjék békében!
M ájus 21-én, Édesanyák Napján, ki
csinyeink m inden édesanyának gyöngy
virág csokrétát adtak.
M ájus 27-én a V árosháza nagyterm é
ben rendezett Nemzetközi Táncbemuta
tón a Hungária tánccsoportumk a len
gyelek m ellett a legtöbb és legtöm öttebb tapsot kapta.
Jegyezzük elő és legyünk jelen a
Szent István Napon a Belgiumi m agyar
sággal együtt augusztus 27-én O. L. W.
Wawer-2860 Bős Straat 9 alatt!
FRANCIAORSZÁG
P á r i z s , Bérmálás : Június 25-én
húsz m agyar gyerm eket bérm ált Msgr.
Pezeril párizsi püspök.
A Magyar Misszió örömmel közli,
hogy június 7-én a Párizsi Érsekség ki
nevezte Bárány Józsefet a M agyar Miszszió segédlelkészévé. A Párizsi Magyar
Misszió lassan világközpontja lesz a
szétszóródott m agyarságnak. Kell is oda
segítség. Csak az a baj, hogy az eltar
tását a m agyaroknak kell viselniök.
L y o n . Kereszteltek: Erős Krisztián,
Pernes-les-Fontaines,
Erős Miklós, La Rocque-sur-Peirnes,
Tamási István, Bourgoin-Jallieu-ben
íészesültek a keresztség szentségében.
Camoin Kristóf és Corinne, Gérard és
Kincses Gizella gyermekei, továbbá,
Guillermet Iván, André és Felker J u 
lianna fia, Lyonban keresztelkedett.
Elsőáldozók: Fischnaller Dianna és Pat
rik, Fnainz és Szalbó Klára gyermekei.
Házasság: Páncsis Éva és Chaperon
Guy, B ourjom -Jallieu,
Várszegi Jörg és Colette Serdan,
Vedenne,
Farkas Judit és Róbert Taburin, MasRiJIlier,
Hegedűs Laure és Saverio Celotto,
Saint Chamond,
Bánhegyi György és Joelle Mennesson, Davésieux,
Felker János és Francoise Debrandt,
B ourguin-Jallieu-ben léptek házasságra.
Halottaink: Csibrányi Tibor, 51 éves,
Saint Gangoux de Scissé,
Szenczi Sándomé, Bőthe Jolán, 70 éves, M arseille,
Anelli Hugette, 37 éves, Nizza,
Vágh-Weinmann Nádomé, Kleinmann
Veronika, 78 éves, Urrugne,
Szegedi Géza, 75 éves, M arvéjols,
W eissm ann Stefán, 75 éves, La Roguesur-Pem es,
Sándor László, 75 éves, Nizza,
Sándor Lászlóné, Rácz Anna, 55 éves, Nizza,
Jaksa Anna Ursula, Hótfájdalmas
Szűzanya Leányai-nővér, 71 éves, Tarbes,
Lakatos Mária, 72 éves Macon,
Schreiber Kálmán, 60 éves, Grenoble,
Vigmann József, 62 éves, Chirens,
Maurel Georgesné Pozsgai Anna, 68
éves, Sénas,
Hőgye Péter, 25 éves, St. Bonnet-leChateau,
Perlaky Augusztina, Prem ontrei miszsziós nővér, 88 éves, Frigollet-ben huny
tak el.
A Misszió már most hívja fel a hívek
figyelmét a Lassallette-ben szeptember
10-én tartandó jubileumi zarándoklatra.
Húsz éve újítottuk fel a Sárvárról kiván
dorolt Echirolles-i m agyarok háború
előtti hagyom ányos zarándoklatát.

NÉMETORSZÁG
A u g s b u r g , Elsőáldozóink: Cupics
László április 2-án Schongauban,
Bölcskey Iris április 30-án Heggeben
járu lt először az Úr asztalához.
A a c h e n , Keresztelés: Az Aachen-i
m agyar kápolnában m ájus 13-án m eg
keresztelték Jerusalem Irént Jerusaiem
Dieter és J. Kaitalin sz. Aladics leányát.
E s s e n : M ájus 28-án, napsugaras
vasárnap, a Sankt M ichael templomban
29 magyar cserkész vette körül az Ol
tárt. Tizenhat új cserkészlányt avattak.
Prezensky Edit csapattiszt előtt tettek
fogadalmat. U tána ünnepély volt a gim
názium díszterm ében. G ratulálunk Rottár Viktor cserkészpanancsnoknak és
feleségének, akiknek köszönhetjük ezt
az új hajtását a M agyar Cserkész Szö
vetségnek!
F r a n k f u r t . A keresztség szentsé
gében részesültek: Giessenben — Szalai
Alexander Alois, Dr. Szalai László és fe
lesége G abriella második fia, 1978, m ár
cius 4-én.
D a r m s t a d t b a n : — Vönekl
Krisztina, Vöneki József és felesége kis
lánya, 1978 m árcius 28-án.
F r a n k f u r t b a n : — Endresz Anita,
Enidresz János és felesége Erzsébet kis
lánya, 1978 június 11-én.
Farkas Klára Zsuzsanna, Farkas Péter
és felesége Klára kislánya, 1978. június
11-én.
W i e s b a d e n b e n : — Djuráki
Csaba, Djuiráki Pál és felesége Francis
ka kisfia, 1978 június 11-én.
H ö c h s t a d t b a n : — SchwenkSzabados Árpád, Dr. Schwenk Hans Ulrich és Dr. Szabados Ildikó kisfia, 1978.
m ájus 6-án.
Házasságot kötöttek: Eppertshausenben
— 1978. június 11-én Kovács Borbála és
Gruber Tamás.
K ö l n . Halálozás: Dr. Winkler Istvánné szül. Hölling Erna, f. év m ájus
21-én 74 éves korában Remscheidben el
hunyt.
M a n n h e i m , Keresztelés: Krznarics András János, Krznarics András és
Pék Ilona fia, 1978. június 17-én Mannheimban.
Szarvas Krisztina Kornélia, Szarvas
Gábor és Kurcz M ária leánya, 1978. jú 
nius 18-án Saarbrückenkben.
M ü n c h e n ,
Keresztelés: Schröer
Mihály, Schröer Csaba és Reichl Gab
riella fia, 1978. m ájus 7-én.
Strietzel Irene, Strietzel Karl-Heinz és
Süli Jasm in H aidelinde leánya, 1978.
m ájus 20-án.
H a l o t t a i n k : Notter Elza 73 éves korában 1978 m ájus 29-én hunyt el
M ünchenben. Június 5-én tem ették a
W estfriedhofban.
S t u t t g a r t , A Keresztség szent
ségében részesültek:
Dömény Christián István, Dömény Ist
ván és Barbara fia, 1978. m árcius 26-án,
Pintér Pierró Domenico, Pintér Georgette fia, 1978. m ájus 14-én,
Katona Bernadette Ágnes, Katona
László és M agdolna leánya, 1978. jú 
nius 4-én.
Halálozás: — Az ö rö k H azába távo
zott Takács Erzsébet, 80 éves korában,
1978 január 13-án.
örömmel közlünk egy jó hírt: Dr.
Szirmai Endre professzor és felesége
leánya Márta, m ost kapta m eg orvosi
diplom áját és fejezte be doktori disszer
tációját a M ünsteri egyetem en. Szívből
gratulálunk!
W e i n g a r t e n :
Aggodalommal
közöljük: Frau Matti, M underkingen-i
közösségünk jótevője súlyos beteg.
Im ádkozzunk érte!
Szavalóversenyünkön eddig 16-an
vesznek részt. — Ezek a jövő palántái!

OLASZORSZÁG
T r i e s t - Születések: Spagnul Riccardo, S. Sergíio és Cziffra Erzsébet m áso
dik fia, 1978. márc. 15-én.
Fineschi Christián, Dott. F. Paolo és
Augmer Zsuzsa gyerm eke, 1978. ápr. 2.
F i r e n z e , Kuhajda Andrea-Giacomo,
K. András és Lorino Franca gyermeke,
1978. ápr. 15.
M i l a n o : Nobile Taisia,, Dott. N.
Angelo és Fülöp M ária Noémii első
gyerm eke, 1978. máj. 1.
R ó m a - Halálozások:
1978. ápr. 9-én 57 éves korában el
hunyt Gergely Istvánné sz. Tar Ilona,
a K. M. Misszió nagylelkű tám ogatója.
M ájus 8-án 75 éves korában Rómában
elhunyt Horváth László.
M i l a n o : Szőcs Albert és Homonay
Mária 1978. márc. 15-én ünnepelték h á
zasságuk 50. éves évfordulóját. Isten
áldja őket!
H ír M i l á n ó b ó l :
Ing. Oláh
György és Dóra Éva fia, Péter, 1978.
márc. 17-én ledoktorált a közgazdasági
egyetem en és már dolgozik is! G ratu
lálunk!
F i r e n z e :
Köszönet m indenkinek,
aki a jól sikerült m ajális m egszervezé
sében segített, különösen a házigazdáéknak, Szentkeresztyéknek.
SVÁJC
B a s e 1 : Halálozás: Későn kaptuk
a hírt, hogy Morosvásárhelyi Torday
István, orvos, 50 éves korában v árat
lanul elhunyt. A szíve hagyta cserben.
M indenki szerette, m ert jó orvos és jó
ember volt m indenkihez. 1977. decem 
b er 5-én tem ették a Binningen-i tem e
tőben.
Z ü r i c h : Születés:
Szalatnay Dávid Elemér, Sz. Zoltán és
Scheibler Franziska fiia.
Darula Dávid, D. Sándor és M akay
Erzsébet fia.
Házasságkötés: Bürki András és Huggler Elisabeth.
Nagy Jenő és Szekér Mária.
Juhász István és Leitgib Irma — Zü
richben házasságot kötöttek.
Halálozás: Keller Terézia 71 éves ko
rában,
Dr. Péteri Ferenc 75 éves korában,
Szilágyi-Soos Ágnes 72 éves korában
és
Somogyi Pál 42 éves koirában — hunyt
el Zürichben.
A Zürich-i cserkész csapat június 18án m ajálissal egybekötött asztalitenisz
versenyt rendezett a Bülach-i erdő egy
kedves tisztásán. Term észetesen pecse
nyesütéssel nyárson és jóízű sörözéssel.
V agy 100 cserkész és jóbarát gyűlt
össze. Ami ritka: az idő is kedvezett!
— Jó lesett egy napot m agyarul beszél
ve eltölteni! Itt mindenki nyert, az is,
aki a játékban vereséget szenvedett.
Nótáztuink, daloltunk, m erengtünk a
régi otthonon, a történelm en, a m agyar
tájiakon! Az se volt baj, hogy m ire
hazaértünk, már esett az eső . . .
SVÉDORSZÁG
G ö t e b o r g : Halálozás: Gróf Révay Jánosné sz. Gróf Széchenyi Huberta Mária, 1978. jan u ár 27-én Göteborg
ban elhunyt. G yászolják két fia és há
rom leánya, valam int testvérei, nagy
rokonsága és számos barátja.
Magyarországról írják:
Budapesten 1978. április 13-án az Ür
hoz költözött özv. Fejérgyarm ati Dr.
Tóth Tam ásné (szül. Gyulai Gaál Ilona).
A m egboldogultnak a férje édesöccse
volt Tóth Tihamér, Veszprémi püspök
nek. Otthon és a nagyvilágban gyászol
ják a Gaál és Tóth családok.

S p Dr T
Baróti Lajos a M agyar Labdarúgó
Szövetség kapitánya az angliai súlyos
4:1 -es vereség után azt nyilatkozta:
„Illúziók nélkül megyünk Argentíná
ba.” Jóslata, sajnos bevált. H a a józan
magyar sport-közvélemény nem is várt
világbajnoki trófeát, ennél a szereplés
nél mindenesetre többet várt és joggal.
A titkon remélt továbbjutás az első
legnehezebb csoportból nem sikerült.
Pedig nem úgy indult az első meccs az
argentinok ellen: a hazai pálya előnye,
a 80.000 szinte „őrjöngő” tömeg ordí
tása és az eléggé „hazainak” mondható
portugál bíró ellenére is. A magyar
csapat, gyorsan, meglepően bátran kezd,
építi támadásait, szemre is szépen
játszanak és a 10. percben az l:0-ás ve
zetés nem is meglepetés. Sajnos a fél
idő előtt egy 25 méteres óriási szabad
rúgást kapusunk csak kiütni tud és a
róla lepattanó labdát belövik 1:1. A
fájdalmas meglepetés a II. félidőben
kezdődik. Mintha kicserélték völna a
magyar csapatot. Idegesen, durván kez
denek játszani. Csak nem az l:l-e t
akarják így „kihúzni” ? Aztán Törőcsik
fegyelmezetlensége. Otthon talán, mint
rendőrtiszt megengedheti magának, hogy
egy szerinte téves bedobás Ítéleténél
odavágja a labdát és nem kap „sárga
lapot” , -itt viszont azonnal megkapta.
Törőcsik még egyet vét és a bíró szinte
mosolyogva m utatja neki a „piros” la
pot. Ez lesz a sorsa az indiszponáltan
játszó Nyilasinak is. Török hátvédün
ket is úgy „letaglózták”, hogy a többi
meccseken m ár nem tudott játszani,
de a „tettes” nem kapott „sárga” lapot
sem. Így aztán a két kiállítással, szinte
önmagát verte meg a magyar csapat. A
befejezés előtt még egy kapus hiba és
kész a 2:l-es vereség.
A második meccs a jó form ában lévő
olaszok ellen a két kiállított és a két
beteg: Török és Váradi hiánya m iatt
m ár eleve „elveszettnek” látszott. Ba
róti: „Ennyi előnyt nem adhatunk az
olaszoknak” . Síma 3:l-es vereség. A
harmadik már „tét” nélküli meccs a
franciák ellen. A két „vétkes” kiállított
Törőcsik és Nyilasi újból játszhat. Ez
sem segít már a lelkileg megtört és fő
leg erőnlétet nélkülöző magyar csapa
ton. I tt is 3:l-es vereség!
Az első szomorú eredmény már „meg
született: Baróti szövetségi kapitány,
„korára” való tekintettel lemondott
tisztségéről” .
A hazai magyar sajtó ugyancsak el
itéli Törőcsik és Nyilasi viselkedését.
„Felelőtlen viselkedésükkel súlyos hely
zetbe sodorták a csapatot” : írja a N ép
sport. Barótit dicséri lovagias,diploma
tikus nyilatkozatáért az argentin la
pokban: bocsánatot kért a két „fiatal”
labdarúgó nevében, mivel nem tudtak
uralkodni idegeiken. Megérdemelték a
kiállítást és az argentinok a győzelmet”.
Így is lehet és kell viselkedni. Köszön
jük távozó kapitány úr!
*
Május 31-én hajnalban Budapesten
szívroham következtében elhúnyt BO2SIK JÓZSEF százszoros válogatott
labdarugó. 53 éves volt.
Ausztriába látogató túristák figyelmébe!
Második kiadásban is megjelent
Juhász László:
BÉCS MAGYAR EMLÉKEI c. könyve.
168 oldal, 18 illusztráció.
Ara: 15 DM, 100 Sch, vagy 7 $.
Megrendelhető: Dr. László Juhász,
8 München 80. Bülowstr. 10/2.

HÍREK
A Müncheni Katolikus Magyar Mlszszió június 11-én, 59 résztvevővel, Altöttingbe zarándokolt. Déliben az ottani
Mária-kegykápoilnában szép énekes ma
gyar misében gyönyörködtek. Ebéd után
m egtekintették az ősi Szent M agdolna
tem plomot a Kerengővel. Érdekes volt
m egállni o tt Tilly tábornok sírja előtt.
Visszafelé betértek a régi Lorettó-i
kegyhdllybe Ramsau-ba, ahol a lorettói
litánia elvégzése u tán M olnár Zoltán
plébánossal együtt vígan kávéztak, és
élvezték a napsugaTas bajor vidéket.
Dr. Dévény István Ambrus Szaniszlóval, a Ném etországi M agyar Papi Sze
nátus .elnökével közölte, hogy a svájci
hatóságok részéről tám asztott nehézsé
gek m iatt a ném etországi m agyar főlelkészséget nem vállalhatja.

*
Keresek kertész-szakm unkást kollek
tív szerződésszerinti fizetéssel. Je le n t
kezést önéletrajzzal és bizonyítvány
kópiával a következő cím re kérem:
W achs, Postfach 702044, 8 M ünchen 70.
METROPOLITAN VERLAG
Szerday Sándor (Schweiz)
Teichweg 16. CH-4142 Münchenstein
Könyvajánlata: Saját kiadványok U.S. $
Sillo-Seidl: Semmelweis halála
(dokumentáció) fve, ill. 148 old. 10.—
Passuth: Négy szél Erdélyben I.-II.
(egybekötve) 625 oldal
7.—
Dumas: A kam éliás hölgy (zsebformát.)
fve. 288 oldal
1.50
H ervey: A fekete papagáj (kart.)
(bűnügyi regény) 215 oldal
3.—
Rogger: A grenoblei gyors (karton)
bűnügyi regény 232 oldal
3.—
Renaud: A két bálvány (karton)
(bűnügyi regény
3.-—
Possendorf: Egy szezon M onté Carlóban
(ru'lettregény) kart. 189 oldal
2.50
Simson: Lépések az éjszakában
(kémregény) karton 166 oldal
2.50
Most jelenik meg:
Dr. Baktay Ervin: A cslllagfejtés
könyve (kötve), ábrákkal, 350 o. 30.—
Ez a mű először jelenik meg 1942 óta
Előjegyzéseket felveszünk!
HAZAI HENTESÁRU
1 kg paprikás kolbász grillsütésre
vákuum csom agolásban
DM 16.—
kg paprikás szárazkolbász
15.—
1 kg paprikás frissen füstölt
kolbász
13.—
1 kg rizses véreshurka
8.80
1 kg m ájashurka
8.80
1 kg vastag húsos szalonna
9.60
1 kg paprikás tokaszalonna
8.80
1 kg disznósajt
10.60
1 kg füstölt sonka
18.—
1 kg füstölt sertésborda
8 80
1 kg füstölt csülök
8.80
1 kg friss tepertő
12.—-•
U tánvéttel és csak belföldre szállítunk,
5 kg-on felüli rendeléseknél portóm en
tesen és csupán az expressz-dfjat szá
mítjuk fel.
Taubel Mihály hentesmester .
Peter-Rosegger-Str. 3.
D-6710 Frankentahl. Tel.: 06233/62 69 3
Magyar-német és német-magyar for
dításokat olcsón és gyorsan elvégez,
m agyar nyelvű okiratokról hitelesített
m ásolatokat készít és más nyelvű oki
ratok fordítását korrekten elintézi.
W. Divy hiteles fordító és tolmács,
D-Friedrichshafen, Linderstr. 50. —
Telefon: 07541/7 1 3 9 1.
Kivándorlás m iatt 3-szobás berende
zett, telefonos lakásom at átadnám igé
nyes családnak. Cím: Béla M olnár, Auf
dem Kölnberg 1 / 506, 5 Köln 50. Te
lefon: (csak szom bat-vasárnap): 02232 /
49678.

Egyedülálló, külföldön élő, .középko
rú kát. m enyecske keresi hozzáillő fér
fi ism eretségét, ki káros szenvedélyek
től mentes, igazi házasság céljából. -—
Fényképes leveleket „V árok egy ga
lambra" jeligére a Szerkesztőségbe k é
rem.
Csinos rám. kát. önálló, m űvélt és
sportoló hölgy keresi középkorú, k elle
mes m egjelenésű, m űvelt és jóállású
férfi ism eretségét. V álaszokat „Luzern"
jeligére a Szerkesztőségbe kérem.
26 éves, 180 cm magas, barna fiatal
ember vagyok. Szeretnék m egism erked
ni korban hozzám illő m agyar lánnyal
háziasság céljából. „Szeretem az őszin
teséget” jeligére várom a választ a Szer
kesztőségbe.
M agányos, csinos szőke özvegyaszszony rendezett 'anyagiakkal, házasság
céljából szeretne megism erkedni nyug
díjas, korrekt, intelligens úrral. „Szere
tet, Isten adom ánya" jeligére: Elisabeth
Geiger, Camino Veoinal de la V ileta
201, Palma de M allorca, címre kérek
választ.
„TETENY" ungarische Spezialitaten
INH.: O. BAYER
Kreittmayrstr. 26. - D-8000 München 2.
Telefon: (089) 19 63 93
DM
6.20
Badacsonyi Kéknyelű
’ 6.20
Badacsonyi Szürkebarát
6.20
Domoszlói M uskotály
6.50
Domoszlói Tramini
5.75
Debrői Hárslevelű
6.—
Soproni Kékfrankos
C.20
Villányi Burgundi
6.20
Hajósi K abem et
4.80
Alföldi Olaszrizling L.
4.80
Alföldi Kékfrankos L.
12.80
Tokaji Aszú 4 putt.
23.—
Beverage Bitters L. (Unikum)
12.—
Beverage Bitters Y2 (Unikum)
Kecskeméti Barackpálinka 43 °/o 23.80
Barackpálinka (hasas ü.) 43 %> 20.50
19.50
Szilvórium 45 °/»
M agyar szalámi kg.
Csabai kolbász kg.
Gyulai kolbász kg.
Süli debreceni kg.
Süli kolbász kg.

21.—
18 —
17.—
12.—
14.—

Tarhonya (kalocsai) l/ 2 kg. 4 toj.
N agykockatészta 8 toj. x/ 2 kg.
Lebbencs 8 toj. x/ 2 kg.
Cérnatészta 6 toj. 100 gr.
Kiskockatészta 6 toj. 100 gr.

2.50
2.95
2.95
—.65
—.65

MUSICA

HUNGARI CA

8 München 40. - Rümannstr. 4.
Telefon: (089) 30 50 43
DM
M éray Tibor: Nagy Imre élete
és halála 400 old. szép kiadás
Szabó D. Elsodort falu I-II.
Mécs L. Vissza a csendbe versek
Csonka: A száműzött bíboros
Padányi: A nagy tragédia I.
Padányi: A nagy tragédia II.
Szolzsenyicin: Guilag II.
Daruvár: Trianon
Mitchell: Elfujta a szél I-III.
M indszenty: Emlékirataim, kötve
Horthy: Emlékirataim
Nyirő: Székelyek, elbeszélések
Nyirő: A m egfeszített fve.
Nyirő: Zöld csillag fve.
Szitnyai: Fények és árnyak
Komáromi: Zágon felé
Kenneth: Szerelemről szó sem volt
Kenneth: Forgó táncparkett
Kenneth: M ájus M anhattenben
Nagysikerű hanglemezek!
Kérje díjtalan katalógusunkat.

42.—
54.—
30.—
32.—
24.—
28.—
32.—
40.—
27.—
42.—
34.—
20.—
13.-18.—
20.—
12.—
27.—
2 7 .27.—

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal
8000 München 81, Oberföhringer
str. 40. Tel.: (089) 98 26 37.
Felelős Kiadó:
a Magyar Kát. Főlelkészség.
Felelős szerkesztő:
Dr. Harangozó Ferenc.

♦
Redaktion und Herausgeber: die
Ungarische Oberseelsorge,
8000 München 81, Oberföhringer
str. 40. Tel.: 089/98 26 37.
Redakteur: Dr. Harangozó Ferenc.
ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lel
készek terjesztik, ők küldik szét és
5 náluk is kell előfizetni!
Tengeren túlra, vagy ahol nincs
magyar lelkész, oda a Kiadóhivatal
küldi az újságot.
Egyes szám ára egy évre 15.— DM,
vagy ennek
megfelelő valuta.
Tengeren túlra légipostával 25 DM.
Lapzárta: a hónap 20-án. — Hirde
téseket csak 15-ig fogadunk el.
Postscheckkonto: Nr. 606 50-803,
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sonderkonto: München.
Bankkonto: Bayer. Vereinsbank, Nr.
145857, Kat.Ung Seelsorge‘Életünk'
Druck: Danubia-Druckerei,
Ferchenbachstr. 88. 8 München 50.

LÁTOGATÁS AZ „ŐRSÉG"
MAGYARJAINÁL
A bécsi m agyar egyházközség május
21-én testvéri látogatásra ment az „Ő r
ség" elszigetelt m agyarjaihoz. Első ál
lomás Borostyánkő, a volt gróf Almási
várkastély volt, ma sajnos idegen tulaj
don, holland és osztrák nyaralóvendé
gekkel tele. A főcél Felsőőr (Oberwart)
volt. A krónikás, Dr. Csermőy-Schneidt
Ottó szierint, élm ény volt ez a testvéri
találkozó. A város új nagy tem plomá
ban m agyar szentm isével kezdődött a
csak hetekkel előtte elhunyt Alberti
Ferenc „Ö rség"-i lakos lelkiüdvéért, aki
ennek a találkozásnak gondolati atyja
és m egrendezője volt, de m ár nem v e 
h etett rajta részt. A templom zsúfolásig
megtelt: o tt volt a város m agyarságá
nak apraja-nagyja. Sokan könnyezve énekelték a régi egyházi énekeket és a
végén nemzeti im ánkat, a Himnuszt. —
Utána ism erkedés, testvéri barátkozás.
Aztán Sziget következett, ahol m egha
tódva álltunk az ősi templom m elletti
parasztháznál, A lberti Ferenc otthoná
ban. A virágokat kis kertjében még
ő ültette -el ta v a ssz a l. . . Rohonc (Rechnitz) tem plom ában im ádkoztunk Szent
István és Szent László király oltára
előtt hazánkért. Irottkő, a Dunántúl leg
magasabb -pontja (883 m.) fokáról meg
csodáltuk az elénk táruló pompás erdővilágot. V alahol a távolban délkeleten
ködlött a Szombathely-i székesegyház
kéttoimyos temploma. — Leérve, az
Irottkőről az ú t eg yik kanyarulatában
m egbám ultuk Léka V árát, a N ádasdyak
egykori sasfészkét, aztán lem entünk a
Lékai kegytem plom ba, am elynek k rip
tájában nyugszanak a N ádasdyak, köz
tük N ádasdy Ferenc, ‘akit Bécsben fe
jeztek le (W esselényi-féle összeeskü
vés). — Köszönet Surányi Anna tan ító 
nőnek, aki kedvesen helyettesítette a
megboldogult Albertit.
P. Radnai m ár m ost felhívja a Bécs és
környéki m agyarok figyelm ét az au
gusztus 15-én Németóvár (Deutschaltenburg)-ba rendezendő Szent István zarán
doklatra.
Rupp László hites törvényszéki fordító,
vállal fordításokat m agyarról ném etre
és ném etről m agyarra. D-8000 München
1 . Postfach 162. Tel.: (089) 300 21 62.

